
المحافظةالجنساالسمرقم التقديم
الدائرة 

االنتخابية

رقم مركز 

التسجيل
اسم مركز التسجيل

التحصيل 

الدراسي
رقم القرعة

1بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكراحمد كاظم موس186947

2بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرعباس صالح عبد346996

3بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرعدي وهيب احمد519413

4بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرعبدالواحد جابر عبدالواحد519468

5بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرعلي عبد عبدالحسن346694

6بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرعلي عبداالمير عباس519409

7بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرحسن سعدون احمد519331

ن سعدون احمد186925 8بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرحسير

ن عبدالكريم نعمة346719 9بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرياسير

10بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرمحمد فارس جياد186957

11بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكررعد حسن محمد519507

12بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرعدي رحيم محمد544111

13بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرماجد عبداالمير عباس186930

14بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرصالح محمد راشد519417

15بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرمهدي غانم رسن347041

16بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرصدام خزعل عطوان186849

17بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرخالد فرحان ثامر186928

18بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرحيدر عبدالصمد عبادي186924

ي186935
19بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرحسن جبار جونن

ي186921  عبدالباري عريب 
20بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرمصطفن

21بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرحيدر جميل سلمان186969

22بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرسعد سلمان عبدالرضا186958

23بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرقاسم جواد كاظم186970

24بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرحافظ ستار جبار186915

25بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرسعد كاظم عباس186923

26بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرفراس سلمان جويد186920

27بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرعادل فارس جياد186954

ي186942 ي لفته ناج  28بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرناج 

29بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرعلي عزيز غميس186922

30بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرهيثم خادم فليح186959

31بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرمحمد جاسم جوعان519461

32بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرعبدالكاظم محي كاظم186933

33بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرعباس فاضل علوان186968

34بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرواثق عبدالستار سلمان544118

35بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكروسام عقيل عبدالرزاق186952

36بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكراحمد عباس محمد186941

37بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرمالك عناد كاظم346965

38بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرفاضل عباس حنظل519438

39دبلومالشعلة11921البرصةذكرجواد عبدالكريم عبدالحسن347029

40دبلومالشعلة11921البرصةذكرعباس وحيد عبدعلي186844

41دبلومالشعلة11921البرصةذكرجعفر شناوة كريم186955

ي186966 42دبلومالشعلة11921البرصةذكرمرتضن نعيم خاج 

43دبلومالشعلة11921البرصةذكرعلي باقر عبدالسيد186967

44دبلومالشعلة11921البرصةذكرحسام عبدالخالق فاضل186859

45دبلومالشعلة11921البرصةذكرفارس عبدالرزاق جيجان186873

46دبلومالشعلة11921البرصةذكروليد عبدعلي مجيد186963



47دبلومالشعلة11921البرصةذكرباسم محيسن يوسف519429

48دبلومالشعلة11921البرصةذكرعلي قاسم مهلهل186932

49دبلومالشعلة11921البرصةذكرحيدر رسول دوي    ج186961

ن186879 ن كاظم حسير 50دبلومالشعلة11921البرصةذكرحسير

51دبلومالشعلة11921البرصةذكرمحمد كاظم حسن519398

52دبلومالشعلة11921البرصةذكرماجد عزيز غميس346731

53دبلومالشعلة11921البرصةذكرميثاق عباس عبدالواحد519421

54دبلومالشعلة11921البرصةذكرحسام مامون احمد519454

55دبلومالشعلة11921البرصةذكرسمير محيسن يوسف347054

56دبلومالشعلة11921البرصةذكرعبدالكاظم عبداالمير كاظم186886

57دبلومالشعلة11921البرصةذكرسامر ميثم فالح186944

58دبلومالشعلة11921البرصةذكرمحمد خيون سالم186866

59دبلومالشعلة11921البرصةذكرمسلم شاكر داخل554307

60إعداديةالشعلة11921البرصةذكرخالد باقر عبدالسيد346668

ن يوسف186929  امير
61إعداديةالشعلة11921البرصةذكرمصطفن

62إعداديةالشعلة11921البرصةذكرعادل عبدالزهرة جي 186918

هللا خزعل عطوان186943 63إعداديةالشعلة11921البرصةذكرخير

64إعداديةالشعلة11921البرصةذكرمحمد فرج سعدون186934

ي346950 ي علي عبدالنب  65إعداديةالشعلة11921البرصةذكرعبدالنب 

66إعداديةالشعلة11921البرصةذكرميثم فالح حسن186853

67إعداديةالشعلة11921البرصةذكرمحمد جبار سالم186931

68إعداديةالشعلة11921البرصةذكرطالب علي سعيد347005

 عبدعلي347019
ن 69إعداديةالشعلة11921البرصةذكركرار حسير

1ماجستيرالشعلة11921البرصةذكرسعد جبار جعفر186496

2ماجستيرالشعلة11921البرصةذكرعالء محسن خلف242650

ف عبدالواحد هاشم186337 3بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكراشر

4بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرمحمد عباس فاضل186514

5بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرمحمد عبداالمير كاظم186422

ن محمد186426 6بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرعبدهللا حسير

7بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرعمار غازي احنيحن347641

8بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرابراهيم ستار جبار186414

ن دايش رسن242667 9بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرحسير

10بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرمحمد جاسم فرج519637

11بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرسجاد عناد كاظم346356

ن طه186513 12بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرابراهيم ياسير

ي186378  عبدالهادي دريب 
13بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرمرتضن

14بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرجاسم عواد ورد186507

15بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكراحمد نزار هاشم186434

16بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرعلي احمد محيسن186425

17بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرصفاء منديل عبدالرزاق186382

18بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكراحمد سامي محمدجميل186376

19بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرسجاد علي تعبان186379

20بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكروليد عاشور عبدالعالي186508

21بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرعلي عبدالواحد هاشم186341

ن ظاهر186348 22بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرعلي حسير

23بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرمهند كريم سلمان186412

24بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرمرتضن خادم فليح186478

25بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرعلي رياض حسن186344



26بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرعبدهللا نعمه حمزه186433

27بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرعلي كريم حميد519657

28بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرطالب كاظم يعكوب186409

29بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرمحمد قاسم حمد186417

30بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكررحيم نعيم عاكول186511

31بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرعادل منذر علي186407

32بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرعلي محمد جاسم186490

33بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرمحمود نزار عبدالكاظم186374

34بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرمحمد احمد عبداالمام186419

35بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرعلي عيدان داود186510

36بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرعلي محمد ظاهر186437

37بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرحبيب تعبان مهلهل186480

38بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرمحمد عبدعلي مجيد186387

39بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكركرار عبدالزهرة عباس391606

ن رحمة186381 40بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرعلي حسير

41بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكراحمد هاشم عودة186483

42بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرعباس نديم تركي519643

43بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرمحمد نزار عبدالكاظم186372

44بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكراحمد نزار عبدالكاظم252032

45بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرمهند رياض جليل186493

46بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرحسن قاسم عبدالحسن186420

47بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرمرتضن مزهر مظلوم186384

48بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرقاسم محمد محيبس186453

49دبلومالشعلة11921البرصةذكراحمد غازي عبود347578

50دبلومالشعلة11921البرصةذكرياش عدنان حطاب242644

51دبلومالشعلة11921البرصةذكرصادق حيدر صابر186495

 عبدعلي186481
ن 52دبلومالشعلة11921البرصةذكرليث حسير

ن186492 53دبلومالشعلة11921البرصةذكرعلي مزيد حسير

54دبلومالشعلة11921البرصةذكرحيدر حنون عجيل347669

55دبلومالشعلة11921البرصةذكرعباس غايب خلف186375

56دبلومالشعلة11921البرصةذكررامي نجم عبدهللا186484

ي محمد186413
57دبلومالشعلة11921البرصةذكرعلي هانن

58دبلومالشعلة11921البرصةذكرحيدر حامد كاظم186509

59دبلومالشعلة11921البرصةذكرعلي دايش رسن186360

60دبلومالشعلة11921البرصةذكرعقيل رسول دوي    ج186506

61دبلومالشعلة11921البرصةذكرفاضل عباس محمد186430

ي186347
62دبلومالشعلة11921البرصةذكروليد كاظم جونن

63دبلومالشعلة11921البرصةذكرالحسن قحطان هادي519686

64دبلومالشعلة11921البرصةذكربارق مهدي حمدي347696

65دبلومالشعلة11921البرصةذكرحسن جليل دوي    ج186505

ن186423 66دبلومالشعلة11921البرصةذكرعلي حكيم ياسير

67دبلومالشعلة11921البرصةذكرعلي احسان علي186354

ن186454 68دبلومالشعلة11921البرصةذكرحيدر عبدالرزاق عبدالحسير

69دبلومالشعلة11921البرصةذكرماهر ميثم فالح186406

70دبلومالشعلة11921البرصةذكرحيدر عبدالجليل وحيد519630

71دبلومالشعلة11921البرصةذكرحسن حامد علي186489

72دبلومالشعلة11921البرصةذكرسعد جميل هاشم186497

ن خنجر186350 ن ياسير 73دبلومالشعلة11921البرصةذكرحسير



74دبلومالشعلة11921البرصةذكرعلي عادل احمد186456

75دبلومالشعلة11921البرصةذكركرار شناوة كريم186404

76دبلومالشعلة11921البرصةذكرمهدي محمد راشد347538

77إعداديةالشعلة11921البرصةذكرعلي فوزي كاظم188378

ن جبوري احمد519314 78إعداديةالشعلة11921البرصةذكرحسير

ن عبود188309 79إعداديةالشعلة11921البرصةذكرعباس حسير

80إعداديةالشعلة11921البرصةذكرمقتدى عباس قادر188530

81إعداديةالشعلة11921البرصةذكرعادل شاكر عبدالدايم188342

82إعداديةالشعلة11921البرصةذكرسجاد عباس محمد186485

83إعداديةالشعلة11921البرصةذكرحيدر عباس وحيد188464

84إعداديةالشعلة11921البرصةذكراحمد فوزي عيىس241630

85إعداديةالشعلة11921البرصةذكرحيدر سامي محمدجميل186365

86إعداديةالشعلة11921البرصةذكرسجاد عودة عفات188317

 عبدالرضا عبدعلي188476
ن 87إعداديةالشعلة11921البرصةذكرحسير

88إعداديةالشعلة11921البرصةذكرتوفيق حيدر سلمان188346

89إعداديةالشعلة11921البرصةذكراحمد محمد عبدالخالق188280

90إعداديةالشعلة11921البرصةذكرجعفر غانم صيوان241850

91إعداديةالشعلة11921البرصةذكرياش جواد كاظم188357

92إعداديةالشعلة11921البرصةذكرعلي عدنان عبيد186431

93إعداديةالشعلة11921البرصةذكراحمد ستار هادي188534

ن جادر سفيح188457 94إعداديةالشعلة11921البرصةذكرتحسير

ي مظلوم188363 95إعداديةالشعلة11921البرصةذكرعباس صي 

96إعداديةالشعلة11921البرصةذكرخالد علي عاصي346434

97إعداديةالشعلة11921البرصةذكراكرم خادم فليح188427

98إعداديةالشعلة11921البرصةذكربهاء جعفر محيبس346377

99إعداديةالشعلة11921البرصةذكرعبدهللا خالد باقر188275

100إعداديةالشعلة11921البرصةذكرمسلم عقيل عيدان188507

101إعداديةالشعلة11921البرصةذكرعلي نجم عبود188376

102إعداديةالشعلة11921البرصةذكرمحمد خضير جواد188302

 عبدعلي346631
ن 103إعداديةالشعلة11921البرصةذكرمحمد حسير

104إعداديةالشعلة11921البرصةذكرمحمد مظاهر كريم188518

ن554266 105إعداديةالشعلة11921البرصةذكرعلي عبداالمير عبدالحسير

106إعداديةالشعلة11921البرصةذكراحمد ماجد عزيز529585

107إعداديةالشعلة11921البرصةذكرسجاد ياش عواد188334

108إعداديةالشعلة11921البرصةذكرمحمد صالح مغامس346623

109إعداديةالشعلة11921البرصةذكرعودة محمد محيبس188424

110إعداديةالشعلة11921البرصةذكرسامي حمدهللا عبدالرزاق188452

111إعداديةالشعلة11921البرصةذكرعبدهللا سعدون مجيرس188523

ن ميثم سعدون311745 112إعداديةالشعلة11921البرصةذكرحسير

113إعداديةالشعلة11921البرصةذكرعلي ماجد عزيز519702

114إعداديةالشعلة11921البرصةذكرعادل عبداالمير شبيب186418

115إعداديةالشعلة11921البرصةذكراحمد عبدهللا عفريت346462

ي188526 116إعداديةالشعلة11921البرصةذكرمصطفن نعيم خاج 

117إعداديةالشعلة11921البرصةذكرمرتضن عباس الزم188506

118إعداديةالشعلة11921البرصةذكرسجاد حميد عبد241707

ن جبار جعفر188515 119إعداديةالشعلة11921البرصةذكرحسير

120إعداديةالشعلة11921البرصةذكرسجاد واثق عبدالستار544117

ي188443  كاظم جان 
121إعداديةالشعلة11921البرصةذكرعلي المرتضن



122إعداديةالشعلة11921البرصةذكراحمد عبدالجليل وحيد519292

123إعداديةالشعلة11921البرصةذكرمصطفن خالد باقر241740

124إعداديةالشعلة11921البرصةذكرمصطفن فراس سلمان519667

125إعداديةالشعلة11921البرصةذكريحبر خادم فليح390057

126إعداديةالشعلة11921البرصةذكرحسن جاسم محمد390518

127إعداديةالشعلة11921البرصةذكرعلي المرتضن مظاهر كريم188521

ن نعمة حمزة186427 128بكالوريوسالشعلة11921البرصةذكرعبدالحسير

129دبلومالشعلة11921البرصةذكرعودة عفات الزم186411

ن186391 130إعداديةالشعلة11921البرصةذكرفوزي كاظم حسير

1بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىكاظمية ابوالهيل زامل186948

2بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىنرجس جابر علي186845

3بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىحكيمة صالح جابر347081

ن عبدالرضا186951 4بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىساهرة عبدالحسير

5بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىسلىم جلوب عويز186946

6بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىرواء كامل سلمان186940

7بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىحوراء طالب جبار347071

8بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىليل كاظم موس186840

9بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىسكينة عبدالسجاد عبادي186862

10بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىعلياء محمد عبدهللا544104

11دبلومالشعلة11921البرصةأنبىايمان عبدالرضا محمد186962

12دبلومالشعلة11921البرصةأنبىنجالء ستار جبار186913

ليل عبدالرضا عبدعلي519465
13دبلومالشعلة11921البرصةأنبى

ن محمد186936 14دبلومالشعلة11921البرصةأنبىفاطمة حسير

15دبلومالشعلة11921البرصةأنبىانوار خلف حسب12591

ي346767
16دبلومالشعلة11921البرصةأنبىهديل كاظم جونن

1ماجستيرالشعلة11921البرصةأنبىازهار ظاهر حبيب186502

2بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىلقاء توفيق فاضل186342

ن186428 3بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىنورالهدى منصور عبدالحسير

4بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىدالل باقر طاهر347378

ي186351
5بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىاسيل كاظم جونن

ن لفته حميد242627 6بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىياسمير

ي186362
7بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىزينب جبار جونن

8بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىحوراء جبوري احمد519357

9بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىايات فهد عبدالمجيد186436

10بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىضح عبدالسجاد عبادي186369

11بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىكوثر كامل عبد186388

12بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىرواء نجم عبدهللا186503

13بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىدعاء صبار ضهد186339

14بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىمروة سالم وحيد186488

15بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىختام عبدالرزاق خلف186501

16بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىحنان ستار جبار186343

نبا ماجد علي186410
17بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبى

18بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىزهراء سعد مزهر186499

ن رويض519650 19بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىدعاء عبدالحسير

20بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىضح علي مطر186366

دعاء سامي محيسن519662
21بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبى

22بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىعلياء عبدالستار سلمان352109

ن مهدي186482 23بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىزينب حسير



24بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىسارة واثق عبدالستار544120

25بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىشهد داود سلمان186487

26بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىازهار سالم وحيد186500

27بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىانسام سليم جاسم519551

28بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىسارة حسن محمد346595

ن242680 نورالهدى علي عبدالحسير
29بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبى

ي519680
ن موحان مثبن 30بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىحنير

31بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىرويدة قاسم محمد186358

32بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىمريم قاسم حمد186415

33بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىرغد داود سلمان186486

34بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىخنساء كريم حميد347417

35دبلومالشعلة11921البرصةأنبىانوار احسان كريم186438

36دبلومالشعلة11921البرصةأنبىزينب حميد يصغ186345

ن رويض519648 37دبلومالشعلة11921البرصةأنبىغفران عبدالحسير

38دبلومالشعلة11921البرصةأنبىسارة محمد محيبس186356

ن242704 39دبلومالشعلة11921البرصةأنبىاشاء علي عبدالحسير

40دبلومالشعلة11921البرصةأنبىجنان ستار جبار186498

فاطمة منذر علي188513
41إعداديةالشعلة11921البرصةأنبى

42إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىامنة قاسم حمد346512

43إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىزهراء ستار جبار188338

ي188270
44إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىاشاء كاظم جونن

45إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىابرار خالد باقر346489

46إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىنور صالح نارص188323

47إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىعفاف ضياء نارص188437

48إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىزينب علي عذاب186491

49إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىهاجر عقيل عيدان188509

50إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىايات فرحان كاظم188433

51إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىتمارة غالب خلف554274

52إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىزينب علي حسن347433

53إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىهدى فهد عبدالمجيد188261

54إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىرقية طالب شايع188286

ن محمد محيبس519308 55إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىبنير

ن عماد كاظم519280 56إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىبنير

ن عباس وحيد188505 57إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىبنير

58إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىزينب نجم عبدهللا188528

ن محمد جابر390023 59إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىبنير

60إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىمروة جواد فالح188367

ي188524 61إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىفاطمة نعيم خاج 

62إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىشى احمد محيسن188301

63إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىابرار احمد محيسن188296

64إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىزينب عبداالمير زويد188504

65إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىفاطمة شناوة كريم188369

66إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىزينب احسان علي188289

67إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىرحاب خليل حاجم188293

68إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىخديجة خادم فليح188426

69إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىنورالهدى كامل جاسم188532

70إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىحوراء احمد جاسب188447

ن عدنان كاظم188510 71إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىبنير



امنة عبدالرضا عبدعلي188450
72إعداديةالشعلة11921البرصةأنبى

ن188372 73إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىاركان الهدى منصور عبدالحسير

74إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىصابرين كريم صدام188362

ن188511 75إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىانتظار غالب حسير

ي346633
76إعداديةالشعلة11921البرصةأنبىزينب عبدالحكيم سبب 

77بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىوجدان جبوري احمد519369

 علي186392
ن وق حسير 78بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىشر

79بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىسندس هادي شبيب186368

80بكالوريوسالشعلة11921البرصةأنبىحكمت كاظم علي186479

ن جاسم محسن186494 81دبلومالشعلة11921البرصةأنبىياسمير

ن11922البرصةذكرهادي صي  حسان512246 1ماجستيرالح سير

ن11922البرصةذكرعبدالرضا جاسم عليوي414850 2ماجستيرالح سير

ن11922البرصةذكراسعد مهوس ضميد255175 3ماجستيرالح سير

ن11922البرصةذكررافد جاسب هاشم42983 4ماجستيرالح سير

ن11922البرصةذكرعلي عطية محسن43014 5ماجستيرالح سير

ن11922البرصةذكرعلي دشر خطار254604 6ماجستيرالح سير

ن11922البرصةذكرعالء كاظم جواد512090 7بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرعلي كاظم خلف414588 8بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكركاظم عبدالحسن دنبوس512041 9بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرعماد قاسم محمد196587 10بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرضياء مجيد حميد196402 11بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكركرار جبار مجيد196539 12بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرحيدر عبدالزهرة اسويدي40640 13بكالوريوسالح سير

ي خلف40489 ن11922البرصةذكرهادي ناج  14بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرعلي كاطع جثير196864 15بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكراحمد اديم زغير40585 16بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكراحمد سالم خزعل512107 17بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرجاسم غركان مهاوش196851 18بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرمحسن فالح مهوس555435 19بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرمحمد زغير عباس512094 20بكالوريوسالح سير

ن هليل511999 ن11922البرصةذكرعلي عبدالحسير 21بكالوريوسالح سير

ن خضير رحيم40606 ن11922البرصةذكرحسير 22بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرمحمد ماجد حمود512240 23بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكراحمد حسن بدر414293 24بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرباسم كريم بدوي414270 25بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرحسن جي  حسن196500 26بكالوريوسالح سير

امة196618 ن11922البرصةذكرحسن صدام شر 27بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرمحمد داخل خالطي414885 28بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكراحمد محسن حميد196388 29بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرعلي خليل ابراهيم414565 30بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرزكي علي مهلهل414934 31بكالوريوسالح سير

 علي414830
ن ن11922البرصةذكرمنتظر حسير 32بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرلؤي نمر خلف196418 33بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرمحمد علي قاسم414423 34بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرمالك صباح صاحب512035 35بكالوريوسالح سير

 علي مزبان196378
ن ن11922البرصةذكرحسير 36بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرمثبن ماجد حمود414837 37بكالوريوسالح سير

هللا ملفوت196829 ن11922البرصةذكراحمد خير 38بكالوريوسالح سير



ن رحيم415007 ن11922البرصةذكرعلي عبدالحسير 39بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرحسام عبدالخالق عبدعلي415021 40بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكراحمد حسن كريم512016 41بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرعلي عبدالكاظم جاسم254620 42بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرجواد كاظم خزعل414725 43بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكررزاق فعل نارص414336 44بكالوريوسالح سير

ن ماجد فندي196352 ن11922البرصةذكرحسير 45بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرحيدر داخل خالطي512017 46بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرعمار قاسم محمد196766 47بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرعالء سعدون داخل254648 48بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكراحمد صباح صحن512037 49بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرربيع عبدالزهرة سويدي512160 50دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرعبدالمهدي حسن شلش414764 51دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرحسن دواي موس512110 52دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرهيبت حواس جابر40595 53دبلومالح سير

ن40477 ن11922البرصةذكرسامي سليم حسير 54دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرهادي كاطع عبدعلي415038 55دبلومالح سير

ن11922البرصةذكراحمد قاسم محمد196705 56دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرحيدر جواد كاظم561039 57دبلومالح سير

ن ذهب حميدي196400 ن11922البرصةذكرتحسير 58دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرعالء محمد خضير254580 59دبلومالح سير

ن بدر يوسف42735 ن11922البرصةذكرحسير 60دبلومالح سير

ن11922البرصةذكراحمد مهوس ضميد415028 61دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرعلي نهير راشد40545 62دبلومالح سير

ن11922البرصةذكركاظم جاسم محمد40515 63دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرحيدر شلش مخامس254749 64دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرخلف مغامس كلخان512267 65دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرعبدالهادي علي قاسم414864 66دبلومالح سير

ن42769 ن11922البرصةذكرباسم عبد حسير 67دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرمهدي رزاق نصيف42971 68دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرباسم هاشم حاتم414458 69دبلومالح سير

ن11922البرصةذكراحمد سعدون غالي40533 70دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرجودت كاظم كريم40690 71دبلومالح سير

ن عبدهللا414806 ن11922البرصةذكرعالء حسير 72دبلومالح سير

هللا ملفوت414957 ن11922البرصةذكرجالل خير 73دبلومالح سير

هللا ملفوت414989 ن11922البرصةذكرعادل خير 74دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرفالح هادي كنعان414998 75إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرستار جبار سالم255812 76إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرثائر عبدالرضا علي40373 77إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكركرار جمعة ركان40573 78إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرعادل نهير راشد40505 79إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكراحمد عبدالكريم قاسم414422 80إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرعلي عبدالحسن توية40617 81إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكراحمد داخل خالطي415445 1ماجستيرالح سير

ن11922البرصةذكريحبر فالح حسن255033 2بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرعالء حافظ نارص38377 3بكالوريوسالح سير

ن جوي39973 ن11922البرصةذكرعلي عبدالحسير 4بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرمرتضن جبار عبد38517 5بكالوريوسالح سير



ن حسن جي 415644 ن11922البرصةذكرحسير 6بكالوريوسالح سير

ن عباس لفته37784 ن11922البرصةذكرحسير 7بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرعلي كريم علي415858 8بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرعلي عبدالرزاق عويز544124 9بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكروسام كاطع نارص196275 10بكالوريوسالح سير

ن خالد196149 ن11922البرصةذكرعبدالعزيز حسير 11بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرحيدر حواس جابر38550 12بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرحيدر كامل مشحوت42192 13بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرسجاد نارص حنون415809 14بكالوريوسالح سير

ن عيىس512033 ن11922البرصةذكرمحمد عبدالحسير 15بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكراحمد جليل عويز415408 16بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرعلي محمدباقر جاسم38363 17بكالوريوسالح سير

ن38271 ن11922البرصةذكرهشام عبدزيد حسير 18بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرباسم كريم عبدهللا196111 19بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرعلي ربيع صدام41948 20بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرعالء عناد حسن195490 21بكالوريوسالح سير

 غالي حمود42319
ن11922البرصةذكرمرتضن 22بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكركرار نارص حنون415796 23بكالوريوسالح سير

ي منشد415972
ن
ن11922البرصةذكرمحمد عوف 24بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرحيدر جاسب مطرسر512115 25بكالوريوسالح سير

 علي محسن417373
ن11922البرصةذكرمصطفن 26بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكراحمد عزيز حسن196053 27بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرسيف جعفر جواد254723 28بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكركرار سالم حسن37655 29بكالوريوسالح سير

ن37930 ن عبدالكاظم حسير ن11922البرصةذكرحسير 30بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرسجاد رحيم موس40782 31بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكروليد خالد شامخ416357 32بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكراحمد داود سلمان254528 33بكالوريوسالح سير

ن فالح اليذ196115 ن11922البرصةذكرحسير 34بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرعبدهللا احمد حنون196082 35بكالوريوسالح سير

ن احمد محسن38431 ن11922البرصةذكرحسير 36بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرعلي نعمة عبدالسادة196177 37بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرحيدر سالم نارص415418 38بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرحيدر فرحان محسن196256 39بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرحيدر علي نارص195458 40بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرارشد ماجد حمود512199 41بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرعلي عباس عبدالحسن37830 42بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرحيدر نعيم جي 37756 43بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرسيف شحان كاطع196100 44بكالوريوسالح سير

ي41878 ن11922البرصةذكرعالء عبدالباقر عبدالنب  45بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرمحمود كريم عبدعلي196104 46بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرمهند ماجد كاظم195457 47بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرامجد عبد فزاع39653 48بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرمحمد رحيم بري    ج38312 49بكالوريوسالح سير

ن شالل فارس196139 ن11922البرصةذكرحسير 50بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرعقيل جبار كريم38594 51بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرجواد كاظم عجىمي38348 52بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكركاظم حسن عبدهللا38472 53بكالوريوسالح سير



ن11922البرصةذكرمهند عبدالرضا علي38748 54بكالوريوسالح سير

يب415436 ن بدر شر ن11922البرصةذكرحسير 55بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكررياض جمعة محيسن254564 56بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكراحمد كريم عبدعلي37747 57بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرعلي رحيم خريبط42071 58بكالوريوسالح سير

غام عبدالرضا عطوان38340 ن11922البرصةذكررصن 59بكالوريوسالح سير

ن رحيم415511 ن11922البرصةذكرولي عبدالحسير 60بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرحسن حميد كاظم40039 61بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرمهدي عبدالرحيم ابراهيم196124 62بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرسالم جبار حميد196156 63بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرسالم نعيم نادر415364 64بكالوريوسالح سير

ن38786 ن عبد زيد حسير ن11922البرصةذكرحسير 65بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكراحمد رحيم مكطوف416040 66بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرصادق كاظم شحيت554904 67بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرعباس كريم حاتم415489 68بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرجاسم محمد عيىس195481 69بكالوريوسالح سير

ن39536 ن11922البرصةذكرعادل غالب ياسير 70بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرعلي كنفذ وناس415638 71بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرابوذر رحيم هامل512030 72بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرعلي حسان جبار196263 73بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكراحمد منصور سالم415534 74بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرهشام جبار كريم416526 75بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرمحمد لطيف كاظم37808 76بكالوريوسالح سير

ي جي 415768 ن11922البرصةذكرعادل عريب  77بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرسجاد عيدان جبار38259 78بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرعمار صالح عبدالحسن39606 79بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرحيدر ازيارة ازغير416001 80بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرمنتظر محسن وحيلي38613 81بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرضياء مجيد سوادي38857 82بكالوريوسالح سير

ن39320 ن كاظم عبدالحسير ن11922البرصةذكرحسير 83دبلومالح سير

ن هليل255387 ن11922البرصةذكرمحمد عبدالحسير 84دبلومالح سير

ن11922البرصةذكراحمد عبدهللا عبدالحسن415741 85دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرعلي جبار حسان415811 86دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرعبدهللا علي مهلهل415683 87دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرسجاد علي عبدالرضا38504 88دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرسيف اسعد شنان38570 89دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرمحمد عدنان لفته37774 90دبلومالح سير

ي جواد196155 ن11922البرصةذكرجعفر عبدالنب  91دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرمحمد سامي ساجت415473 92دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرزين العابدين جعفر جواد254545 93دبلومالح سير

 عويد علي39858
ن11922البرصةذكرمصطفن 94دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرعمار خلف جاسم561495 95دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرهاشم جابر عذافة415470 96دبلومالح سير

ن11922البرصةذكراحمد علي حميد37610 97دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرغازي عناد غيالن196064 98دبلومالح سير

ن37637 ن11922البرصةذكرعلي هاشم حسير 99دبلومالح سير

ن11922البرصةذكراثير محمد لطيف37501 100دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرعلي حسن علي255080 101دبلومالح سير



ن11922البرصةذكرنور عماد كاظم196088 102دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرعباس زيارة ازغير415730 103دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرزين العابدين علي مزبان254486 104دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرمصطفن ياش سعدون37621 105دبلومالح سير

ن11922البرصةذكروسام شاكر خضير196097 106دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرعلي فاضل عباس437616 107دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرمحمد فالح حسن195487 108دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرعلي ريحان عطية39732 109دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرقاسم حميد رضا196199 110دبلومالح سير

ن416168 ن11922البرصةذكراحمد مسلم حسير 111دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرمحمد جاسم محمد196287 112دبلومالح سير

ي خزعل مانع38560
ن11922البرصةذكروصفن 113دبلومالح سير

ن11922البرصةذكركاظم عزيز حسن196076 114دبلومالح سير

ي196222 ن11922البرصةذكرفالح حسن اعبيح  115دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرسجاد عبدالجليل ذاري254678 116دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرضياء حافظ نارص38527 117دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرعلي زيارة ازغير415378 118دبلومالح سير

 علي41924
ن ن11922البرصةذكرمسلم عبدالحسير 119دبلومالح سير

ن خالد415498 ن11922البرصةذكراسعد حسير 120دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرسجاد عماد كاظم196204 121دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرعزالدين رياض مجبل196119 122دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرمحمد فاضل محمد38331 123دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرزينالعابدين كاظم صباح196061 124دبلومالح سير

ن37573 ن11922البرصةذكرسيف هاشم حسير 125دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرثامر محسن عبدالواحد38319 126دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرقاسم حافظ عنيد196094 127دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرمصطفن مؤيد جبار195524 128إعداديةالح سير

ن خضير حواس41026 ن11922البرصةذكربنير 129إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرنائل مهدي عطوان40930 130إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرموس خلف عبدالحسن254659 131إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرمحمود عبدالكريم صدام417531 132إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكراحمد محمد وجر438577 133إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرمصطفن جبار رشك512380 134إعداديةالح سير

ن عزيز حسن195506 ن11922البرصةذكرحسير 135إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرجواد عبدالكاظم جاسم41459 136إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرعلي ابراهيم هامل38449 137إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرجعفر صادق جاسم512300 138إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرمصطفن محمد محسن195497 139إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرعباس كاظم محسن42020 140إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرحيدر خليل حسون195495 141إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرمؤمل سالم خزعل195512 142إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرعلي عبدالكريم عبود39192 143إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرمحمد شالل فارس195538 144إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرسجاد عبدالهادي عودة40662 145إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرمحمد كريم خليفة254888 146إعداديةالح سير

ن كامل عودة195459 ن11922البرصةذكرحسير 147إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرسجاد حامد مزعل42458 148إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرجاسم محمد عبدعلي512331 149إعداديةالح سير



ن جاسم40693 ن11922البرصةذكرهادي عبدالحسير 150إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكراحمد ماهر عباس254470 151إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرمحمد سلمان حمدان40523 152إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرعلي طالب جاسب195460 153إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرعباس هاشم سهيل417155 154إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرعلي عقيل علي440737 155إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرعلي عبدهللا عبدالحسن195462 156إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرمهدي رحيم بطل417305 157إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرعقيل حمادي عبود40808 158إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرسجاد كاظم جواد417015 159إعداديةالح سير

ن خليل ابراهيم41126 ن11922البرصةذكرحسير 160إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرعبد هللا ثجيل عبد417396 161إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرمحمد عبدالرضا جاسم417161 162إعداديةالح سير

ن عبدهللا عبدالحسن195464 ن11922البرصةذكرحسير 163إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرحسن لفته جبار417796 164إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرعباس رياض مجبل195507 165إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرحيدر خلف عبدالحسن37550 166إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرحسن جابر عذافة417773 167إعداديةالح سير

ي512048 ي عبدهللا عبدالنب  ن11922البرصةذكرعبدالنب  168إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكركرار كريم علي417451 169إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرمصطفن عبدالكريم عبدالحسن40737 170إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرعلي باسم جاسم38623 171إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكراحمد جاسم محمدعلي195466 172إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكراحمد كامل مشحوت40112 173إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرعبدهللا رحيم جاسم38602 174إعداديةالح سير

ن هليل37538 ن11922البرصةذكرمؤمل عبدالحسير 175إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرمرتضن جمعة لفته40293 176إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكررائد عبدالكريم حسن39350 177إعداديةالح سير

 علي زغير37563
ن ن11922البرصةذكرحسير 178إعداديةالح سير

ن جابر محمد417504 ن11922البرصةذكرحسير 179إعداديةالح سير

ي195471
ن11922البرصةذكرمحمد كاظم ثانن 180إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرمهند كاطع نارص195503 181إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرمحمد زكي نارص195531 182إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرمحمد هادي بغيلي195474 183إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرجعفر علي عبدالرضا512371 184إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرزين العابدين عماد كاظم196079 185إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرمحمود وليد مزهر195472 186إعداديةالح سير

ن كويش37515 ن11922البرصةذكرعلي حسير 187إعداديةالح سير

ن عبدالكاظم جاسم38443 ن11922البرصةذكرحسير 188إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكراحمد حسن ساجت417053 189إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكراحمد سالم عاشور417669 190إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرعلي عبدالواحد صبيح38639 191إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرعلي حسن بجاي40199 192إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرعلي سلمان حمدان254684 193إعداديةالح سير

 علي عبدالرضا512364
ن ن11922البرصةذكرحسير 194إعداديةالح سير

ي246244 ن11922البرصةذكرزين العابدين عبدالحسن عبدالنب  195إعداديةالح سير

ن خلف حسن418146 ن11922البرصةذكرحسير 196إعداديةالح سير

ن جبار فرج39272 ن11922البرصةذكرحسير 197إعداديةالح سير



ن11922البرصةذكرحمزة طه عبدالخرصن37528 198إعداديةالح سير

ن جاسم417224 ن11922البرصةذكرسجاد عبدالحسير 199إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرعلي فرحان خلف415622 200إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرليث رحيم موس41053 201إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكروسام علي عبدالرضا544123 202إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرمحمد جبار عبد512283 203إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكركرار اسعد صابر39882 204إعداديةالح سير

ي خزعل مانع196161
ن11922البرصةذكرلطفن 205إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرعلي عدنان لفته40575 206إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكرعباس عبداالمير عبدالعباس254768 207إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكررحيم نادر جابر255111 208بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرلؤي جابر نصيف37921 209بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةذكرحسن جارهللا دخان37711 210دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرمحمد جاسم فليح38387 211دبلومالح سير

ن11922البرصةذكررمضان حواس عبد196249 212دبلومالح سير

ن11922البرصةذكرسعد حنون فرحان196237 213دبلومالح سير

ن11922البرصةذكربهجت عطية محسن38299 214دبلومالح سير

ن موس40957 ن11922البرصةذكرنزار ياسير 215إعداديةالح سير

ن11922البرصةذكررشدي فرج شذر512187 216إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىنضال راهي ابوشنان512215 1بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىنوره كامل جبار414511 2بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىمبن كاطع ارحيمة40628 3بكالوريوسالح سير

ن196409 ن11922البرصةأنبىهبة سليم حسير 4بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىذكرى قادر مفتاح42998 5بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىزينب رحيم جاسم40735 6بكالوريوسالح سير

ن512002 ن11922البرصةأنبىنرسين علي حسير 7بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىصبيحة عطيه بريسم512252 8دبلومالح سير

ن11922البرصةأنبىالهام نارص حنون512233 9دبلومالح سير

ن11922البرصةأنبىخلود نمر خلف196445 10دبلومالح سير

ن11922البرصةأنبىحياة هالل طعمة544119 11دبلومالح سير

ي42957
ن
ن11922البرصةأنبىهناء طارش جرف 12دبلومالح سير

ن11922البرصةأنبىانتصار شياع نارص544122 13إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىشهد رحيم مكطوف512169 1ماجستيرالح سير

ن11922البرصةأنبىهيام ساجد غانم416470 2ماجستيرالح سير

ي39706
ن11922البرصةأنبىجنان طارش جرجن 3دبلوم عاليالح سير

ن11922البرصةأنبىميعاد باسم محمد415382 4بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىفاطمة خالد شحيت42248 5بكالوريوسالح سير

ي512099 ن11922البرصةأنبىسارة محمد بلح  6بكالوريوسالح سير

ن خضير415655 ي ياسير
ن11922البرصةأنبىامانن 7بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىزينب جاسم فليح41906 8بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىنور مجيد جسيم416290 9بكالوريوسالح سير

ن ساجت254977 ن11922البرصةأنبىحوراء حسير 10بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىرشا فاخر عبيد415355 11بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىايات محسن جوالن196165 12بكالوريوسالح سير

ن عبدالخرصن عبدالرحيم196296 ن11922البرصةأنبىام البنير 13بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىرشا جبار سلمان555214 14بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىهدى عدنان لفته37795 15بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىايناس غالب كاصد254989 16بكالوريوسالح سير



ن11922البرصةأنبىرهام حسن نمر37585 17بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىسندس عبدهللا عبدالحسن254514 18بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىوفاء زايد خلف41503 19بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىرنا محمد صبيح254629 20بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىحوراء كاطع عيدان196227 21بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىاشاء زايد خلف37645 22بكالوريوسالح سير

مروة علي عبدالصمد512034
ن11922البرصةأنبى 23بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىسيماء عيىس عبدالزهرة196241 24بكالوريوسالح سير

ن41637 ن11922البرصةأنبىوسن غالب ياسير 25بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىزينب جاسم خلف196212 26بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىزينب غضبان خلف41732 27بكالوريوسالح سير

ن37764 ن11922البرصةأنبىحنان حاتم حسير 28بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىسهام سالم حسن41791 29بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىزينب علي طعمة512178 30بكالوريوسالح سير

ن40010 ن11922البرصةأنبىايات غالب ياسير 31بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىفرح خضير حواس37597 32بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىفاطمة حلبوت حطيحط196133 33بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىزهراء رحيم هامل196233 34بكالوريوسالح سير

ي512130 ن11922البرصةأنبىنورالهدى محمد بلح  35بكالوريوسالح سير

ن سابط38248 ن11922البرصةأنبىبتول حسير 36بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىزهراء فالح مجباس41580 37بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىاسماء سليم خطار39805 38بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىكوثر لفته محسن196144 39بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىايهاب عباس كنفذ39918 40بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىنور عبدالواحد صبيح38398 41بكالوريوسالح سير

ن39116 ن11922البرصةأنبىفاظمة محمد حسير 42بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىقمر عبدالرضا كاطع37495 43بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىايمان كاطع ارحيمة415714 44بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىايمان لطيف علي38577 45بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىختام ساجد غانم416387 46بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىاسماء كاظم عنيد39077 47بكالوريوسالح سير

ن512032 حوراء علي حسير
ن11922البرصةأنبى 48بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىزينة خالد مكطوف39842 49بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىاشاء خلف اليذ38485 50بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىحوراء حسون سعدون39440 51بكالوريوسالح سير

ن11922البرصةأنبىوجدان عدنان عبدالجليل415767 52دبلومالح سير

ن11922البرصةأنبىتف  عزيز سحاب38420 53دبلومالح سير

ن11922البرصةأنبىزينب نارص حسن39826 54دبلومالح سير

ي جواد415693 صابرين عبدالنب 
ن11922البرصةأنبى 55دبلومالح سير

ن11922البرصةأنبىحوراء عبدهللا عبدالحسن196071 56دبلومالح سير

هدى هادي بغيلي37836
ن11922البرصةأنبى 57دبلومالح سير

ن196129 ن11922البرصةأنبىزهراء عالوي حسير 58دبلومالح سير

ن11922البرصةأنبىعذراء حسن شويم415816 59دبلومالح سير

ي512021 ن11922البرصةأنبىشيماء محمد بلح  60دبلومالح سير

ن11922البرصةأنبىمريم جاسم محمد512311 61دبلومالح سير

ن11922البرصةأنبىهناء عزيز حسن415531 62دبلومالح سير

ن11922البرصةأنبىازهار عقيل عبيد41302 63دبلومالح سير

ن11922البرصةأنبىانوار محسن جوالن196280 64دبلومالح سير



ن11922البرصةأنبىرجاء كريم ايراهيم37680 65دبلومالح سير

ن11922البرصةأنبىفاطمة رفش شحيت38407 66دبلومالح سير

ن11922البرصةأنبىمها يوسف علي41372 67دبلومالح سير

ن11922البرصةأنبىدعاء قاسم جلود196107 68دبلومالح سير

ن11922البرصةأنبىنورة عائد جهاد37819 69دبلومالح سير

ن11922البرصةأنبىشفق سالم خزعل41213 70إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىفاطمة عدنان لفته40598 71إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىرسل عادل جاسم512050 72إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىتبارك هادي حمود40983 73إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىايات عبدالخرصن عبدالرحيم195548 74إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىزهراء هاشم علوان38412 75إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىايناس احمد قاسم195510 76إعداديةالح سير

ن سابط39385 ن11922البرصةأنبىهاجر حسير 77إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىزهراء منصور سالم40242 78إعداديةالح سير

ن39482 ن11922البرصةأنبىكفاية محمد حسير 79إعداديةالح سير

ن نعيم ابراهيم195508 ن11922البرصةأنبىام البنير 80إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىايات كريم كاظم416938 81إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىفيحاء خضير حواس195502 82إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىحوراء احمد اديم38540 83إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىاسماء كاطع ارحيمة417297 84إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىكوثر هادي صي 512291 85إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىزهراء قاسم جي 254483 86إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىمريم صبيح عودة512144 87إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىزينب طارش مطر195579 88إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىمريم خلف بريدي512356 89إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىاشاء سامي ساجت418036 90إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىندى عدنان لفته417943 91إعداديةالح سير

ن خضير حواس195468 ن11922البرصةأنبىحنير 92إعداديةالح سير

رواء علي كاظم512274
ن11922البرصةأنبى 93إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىزينب علي هاشم195515 94إعداديةالح سير

اديان علي مزبان255156
ن11922البرصةأنبى 95إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىفاطمة عبدالرضا جاسم417199 96إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىندى كريم ابراهيم40886 97إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىاشاء عبدالخرصن عبدالرحيم195587 98إعداديةالح سير

مروة علي حسن38497
ن11922البرصةأنبى 99إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىضمياء فرحان محسن417587 100إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىتبارك رحيم مكطوف512387 101إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىرباب وليد غانم195493 102إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىفاطمة مهدي محمد417897 103إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىامنة حسن حسان177872 104إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىفاطمة فاروق نايف195470 105إعداديةالح سير

ن خضير415597 ن11922البرصةأنبىهبة ياسير 106إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىمروة زيارة عطوان512044 107إعداديةالح سير

ن11922البرصةأنبىماجدة يوسف علي37940 108دبلومالح سير

1دكتوراهالخليج11923البرصةذكرمهند يوسف كاظم3222

ن قاسم بشير515442 2ماجستيرالخليج11923البرصةذكرحسير

3ماجستيرالخليج11923البرصةذكرفهىمي مهاوي خضير215847

4دبلوم عاليالخليج11923البرصةذكرابوذر جعفر سعدون436027



5بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرعبدالحسن كاظم لفته3393

6بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرملهم عبدالرزاق والي215813

7بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرسجاد عبيد خضير4062

8بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرمحمود وسيل نويىسي515409

9بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرمحمد فوزي عبد215774

10بكالوريوسالخليج11923البرصةذكراحمد محمد موس436350

11بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرزينب عبدالعظيم لطيف381523

12بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرعدي مجيد جاسم436058

ي محمد260365 13بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرمصطفن هليح 

14بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرعادل عبدلالئمة نارص435998

15بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرعباس جاسم محمد437226

ن جليل جبارة515236 16بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرحسير

17بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرسجاد عباس سلمان436425

18بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرعلي نمر خلف560224

19بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرمؤيد عباس مشعان260600

20بكالوريوسالخليج11923البرصةذكراحمد فاضل جازع260428

21بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرلؤي عبداالئمة نارص435995

22بكالوريوسالخليج11923البرصةذكراحمد عيىس رميض215748

23بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرمحمد حازم محمد437393

24بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرحمزة عودة عيىس437173

25بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرعدي علي عبدهللا515243

26بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرعصام جميل طالب3200

27بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرمشتاق صالح حسن8057

28بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرعلي حاتم محمود3211

29بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرعلي عباس مشعان560218

ي215734 30بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرحامد عبدالسادة عريب 

ن جنتو زغير436086 31بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرتحسير

32بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرمسلم عبدالباري خلف437185

33بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرفراس صالح جعفر560219

ن515261 34بكالوريوسالخليج11923البرصةذكررافد عبدالكاظم عبدالحسير

35بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرعبدالرضا عقيل محسن3215

36بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرمقداد حسن جمعة515304

37بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرعلي مصدق صالح515306

38بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرحسام حسن عزيز436420

39بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرمهدي حاتم محمود436003

ن3218 40بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرحيدر علي حسير

41بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرسجاد هيثم كاظم215854

ي260643
42بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرانور صباح راصن

43بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرعلي جبار رحيمة3189

44بكالوريوسالخليج11923البرصةذكراحمد عبدالكريم مهدي435978

45بكالوريوسالخليج11923البرصةذكراحمد عبدالواحد عبود435984

46دبلومالخليج11923البرصةذكريوسف قاسم جهاد560155

47دبلومالخليج11923البرصةذكرقيس محمد عبدالمجيد436234

48دبلومالخليج11923البرصةذكرحسن فالح عبدهللا215756

49دبلومالخليج11923البرصةذكرساجد ثجيل عبد515358

50دبلومالخليج11923البرصةذكراثير جليل جباره215871

51دبلومالخليج11923البرصةذكرعالء عباس شهيد215835

ن عبيد436022 52دبلومالخليج11923البرصةذكرعباس حسير



53دبلومالخليج11923البرصةذكرعبدالكريم سيد سعد514107

54دبلومالخليج11923البرصةذكراحسان علي عيىس4085

55دبلومالخليج11923البرصةذكرامجد هادي مهدي215740

56دبلومالخليج11923البرصةذكرمهند جاسب رمح424986

57دبلومالخليج11923البرصةذكراثير نارص عبدالوهاب436451

58دبلومالخليج11923البرصةذكركاظم جواد حسن436434

59دبلومالخليج11923البرصةذكرمهند حامد سالم260392

60دبلومالخليج11923البرصةذكرعلي حسن عذافة436669

61دبلومالخليج11923البرصةذكرمهند هادي علي515286

62دبلومالخليج11923البرصةذكرزين العابدين مهند جاسم215823

63إعداديةالخليج11923البرصةذكرعباس كريم خضير215727

64إعداديةالخليج11923البرصةذكرحيدر محمدصادق عبدالعباس260345

65إعداديةالخليج11923البرصةذكرعماد عبدالمهدي محمود515736

66إعداديةالخليج11923البرصةذكرعمار قاسم جهاد436401

67إعداديةالخليج11923البرصةذكرمرصن عقيل محمد560149

1بكالوريوسالخليج11923البرصةذكريوسف هالل زويد260549

2بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرمحمد سعدي فيصل436439

3بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرمحمد احمد شهاب213950

4بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرعلي زامل حسن4446

5بكالوريوسالخليج11923البرصةذكروجدي صباح عبدهللا4739

6بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرمحمد شاكر عداي436267

7بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرسجاد عقيل محسن213775

ي213795 8بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرصادق عبدهللا عبدالنب 

ن عداي515345  حسير
9بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرمصطفن

10بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرعلي زيد حسن3363

11بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرعبدالرحمن قاسم جهاد213851

12بكالوريوسالخليج11923البرصةذكروالء سباهي عاشور437260

13بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرعبدالصمد جبار ترياك436014

ن4866 14بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرمحمد حسن حسير

15بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرسجاد حاتم هاشم3369

ن عبدالجبار قاسم436455 16بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرحسير

17بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرعبدالرحمن خالد جالل437214

18بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرعلي جبار سلطان437283

19بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرعبدالعزيز هالل زويد260719

20بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرحسن حبيب عبدهللا437237

ن محمود عبدالرحمن261249 21بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرحسير

22بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرمصطفن شياع هذيل214228

23بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرازهر عبدالزهرة محمد436522

24بكالوريوسالخليج11923البرصةذكراحمد خالد سالم436411

ن3208 25بكالوريوسالخليج11923البرصةذكراحمد محمد عبدالحسير

26بكالوريوسالخليج11923البرصةذكركرار حيدر عصمت3240

27بكالوريوسالخليج11923البرصةذكراحمد جبار نارص213392

28بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرماهر كاظم شناوة213570

ن4922 29بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرمحمد عبدالرضا امير

30بكالوريوسالخليج11923البرصةذكراحمد شاكر عداي436248

31بكالوريوسالخليج11923البرصةذكراحمد سامي صبيح437199

32بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرمحمد سعيد جبار4641

33بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرعلي عبدالجبار قاسم436047



34بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرمحمد علي طالب515683

35بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرزين العابدين مطر محمدابراهيم515707

36بكالوريوسالخليج11923البرصةذكراحمد حافظ احمد4593

37بكالوريوسالخليج11923البرصةذكراحمد عبدالزهرة محمد436444

38بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرمشتب  حسن جاسم213819

39بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرطه حسن حمزة213892

40بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرحمد عبدالكريم حمد436583

41بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرعزام عبدالباري مظلوم4604

42بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرعبدهللا مخلص صبيح260481

43بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرمحمد هالل زويد260748

44بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرزيدون مؤيد عاشور515301

45بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرعلي شاكر عداي436492

 علي سامي214064
ن 46بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرحسير

47بكالوريوسالخليج11923البرصةذكروالء علي عبداحمد3238

48بكالوريوسالخليج11923البرصةذكراحمد صبيح خضير436177

49بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرعلي خالد حاتم214006

50دبلومالخليج11923البرصةذكرمحمد جبار نارص4627

ن4775 51دبلومالخليج11923البرصةذكراحمد فاضل عنير

52دبلومالخليج11923البرصةذكرعباس علي سامي214098

53دبلومالخليج11923البرصةذكركرار مصطفن كامل260818

54دبلومالخليج11923البرصةذكركرار اياد فاضل515629

55دبلومالخليج11923البرصةذكربدر عبدالكريم حمد437338

56دبلومالخليج11923البرصةذكراحمد محمد مطر4684

57دبلومالخليج11923البرصةذكرعلي عبدهللا حلو3378

58دبلومالخليج11923البرصةذكرصفاءالدين ضياء عبدالعالي3255

59دبلومالخليج11923البرصةذكريوسف نبيل يوسف213084

60دبلومالخليج11923البرصةذكرعلي نارص عبدالوهاب213229

ن عباس صوالغ515322 61دبلومالخليج11923البرصةذكرحسير

62دبلومالخليج11923البرصةذكرعماد عبدالوهاب عباس260504

63دبلومالخليج11923البرصةذكرحيدر جبار رحيمة214135

ن عبيد436297 64دبلومالخليج11923البرصةذكرفاضل حسير

ن3234 65دبلومالخليج11923البرصةذكرصباح نوري حسير

66دبلومالخليج11923البرصةذكرغزوان هادي كطوف515231

67دبلومالخليج11923البرصةذكرعباس عبدهللا حلو3228

68دبلومالخليج11923البرصةذكرحامد جواد كاظم515422

69إعداديةالخليج11923البرصةذكرعبدالحكيم سمير عبدالجبار515570

70إعداديةالخليج11923البرصةذكرمحمد كريم موس3289

71إعداديةالخليج11923البرصةذكرعلي رعد حسن515307

72إعداديةالخليج11923البرصةذكراحمد نمير شاكر560167

73إعداديةالخليج11923البرصةذكرعبدالرحمن مخلص صبيح260461

74إعداديةالخليج11923البرصةذكركاظم جواد حاتم212891

75إعداديةالخليج11923البرصةذكركرار علي حسن214243

76إعداديةالخليج11923البرصةذكراحمد منصور كاظم515379

ون212803 77إعداديةالخليج11923البرصةذكرمحمد عبدالرضا زغير

78إعداديةالخليج11923البرصةذكروسام صدام جي 4827

79إعداديةالخليج11923البرصةذكرعلىالمرتضن مصطفن ثامر212893

80إعداديةالخليج11923البرصةذكرزين العابدين عادل حبيب515467

81إعداديةالخليج11923البرصةذكرحسام جواد حسن212882



82إعداديةالخليج11923البرصةذكرايمن عبدالزهرة محمد437481

83إعداديةالخليج11923البرصةذكرحسن حازم هادي437548

غم عبداللطيف212795 84إعداديةالخليج11923البرصةذكرسيف رصن

85إعداديةالخليج11923البرصةذكرمحمد عبدالزهرة حمود3351

86إعداديةالخليج11923البرصةذكركرار محمد يوسف515608

87إعداديةالخليج11923البرصةذكرعمار علي سامي212902

88إعداديةالخليج11923البرصةذكركرار عبدالزهرة حمود3271

وز4312 89إعداديةالخليج11923البرصةذكرعلي حيدر علي فير

ن4420 90إعداديةالخليج11923البرصةذكرمصطفن عباس حسير

 عبداالمير مهدي260879
91إعداديةالخليج11923البرصةذكرمصطفن

92إعداديةالخليج11923البرصةذكرمرتضن مهدي محمد515480

ن صبيح خضير212907 93إعداديةالخليج11923البرصةذكرحسير

94إعداديةالخليج11923البرصةذكرحيدر عماد عبدالمهدي212829

95إعداديةالخليج11923البرصةذكرحسن ميثم محمد214175

96إعداديةالخليج11923البرصةذكرمجتب  عماد نعيم560157

97إعداديةالخليج11923البرصةذكرمحمد صالح رمضان4262

98إعداديةالخليج11923البرصةذكرعبدهللا اسماعيل مصطفن515723

99إعداديةالخليج11923البرصةذكرسيفالدين فارس عبدالسادة515738

100إعداديةالخليج11923البرصةذكرعلي قاسم اسماعيل260982

101إعداديةالخليج11923البرصةذكرمصطفن محمد موجي4454

102إعداديةالخليج11923البرصةذكرمرتح  جميل مكي212794

103إعداديةالخليج11923البرصةذكرعبدهللا خالد علي436548

104إعداديةالخليج11923البرصةذكرابوالحسن باسم محمد4663

105إعداديةالخليج11923البرصةذكرصادق سامي حبيب212789

106إعداديةالخليج11923البرصةذكرعلي ضياء عباس214214

107إعداديةالخليج11923البرصةذكرسجاد حيدر محمدصادق260446

108إعداديةالخليج11923البرصةذكرقاسم محمد قاسم3337

109إعداديةالخليج11923البرصةذكرمقداد سلمان محبس212859

110إعداديةالخليج11923البرصةذكرعباس صالح رمضان4280

111إعداديةالخليج11923البرصةذكرسجاد سلمان محبس212845

112إعداديةالخليج11923البرصةذكرالمنتظر جمال مزهر261074

113إعداديةالخليج11923البرصةذكرعلي عمار كريم4346

114إعداديةالخليج11923البرصةذكرمحمد عبدالواحد جاسم3316

ن كريم محمد212886 115إعداديةالخليج11923البرصةذكرمعي 

116إعداديةالخليج11923البرصةذكرمحمد مصطفن عبدالرزاق260681

117إعداديةالخليج11923البرصةذكرعبدهللا مهدي صالح515253

118ماجستيرالخليج11923البرصةذكرنارص عدنان نارص4803

119بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرمحمد قاسم جازع436112

120بكالوريوسالخليج11923البرصةذكرلؤي مجيد جاسم4706

121بكالوريوسالخليج11923البرصةذكربيدق جعفر سعدون3236

122دبلومالخليج11923البرصةذكرصادق كاظم سباهي436009

123إعداديةالخليج11923البرصةذكرطارق صالح حبيب437515

ي عباس215725 فائزة عبدالنب 
1بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبى

ي عبدهللا515311
 
2بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىسهيلة عبدالباف

3بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىبان شاكر طعمة3462

4بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىفائزه جاسم عيىس215710

5بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىزينب جاسم محمد215719

6بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىحلوة حاتم عباس424959



ي محمد4073 7بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىعروبة هليح 

8بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىزينب عبدالستار مهاوي215802

ي محمد437174 9بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىجميلة هليح 

10بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىساهرة جهية فرج215793

11بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىرويدة جاسم محمد215715

12بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىاسماء ابراهيم حميد383858

13بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىمعصومة هالل هويدي515228

ن عبدالسادة حمادي215866 14بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىياسمير

15بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىبركات هالل هويدي515224

ن515313 16بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىبركات حمد حسير

سوسن زكي محسن215859
17بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبى

18بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىسعاد عبدهللا طالب436026

19دبلومالخليج11923البرصةأنبىسندس فريد عبدال436217

20دبلومالخليج11923البرصةأنبىبتول جعفر عبدالحسن545358

21دبلومالخليج11923البرصةأنبىشذى صادق احمد215737

22دبلومالخليج11923البرصةأنبىزينب عودة بنيان3426

23دبلومالخليج11923البرصةأنبىهدى عبدهللا لطيف515296

24إعداديةالخليج11923البرصةأنبىمروة مالك محمد436749

1بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىروان عبداالله جيجان213211

2بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىغدير عماد عبدالمهدي212792

3بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىشكران سلمان شاكر158281

4بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىرشا نعيم عبد515191

5بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىدالل حمود عيىس4722

نورا عبدعلي كاطع3263
6بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبى

7بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىرفيف كريم احمد4653

8بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىزينب كاظم طالب437133

9بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىمريم عالء جاسم213919

ن حسن فالح213675 10بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىحنير

ن3258 11بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىيرسى عبدالحليم ياسير

12بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىهبة حيدر عبدالمعبود213302

13بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىود كاظم طالب437191

14بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىعذراء جبار نارص424702

15بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىايات هالل هويدي515292

16بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىنورالهدى والء خالد213761

ن3242 17بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىورود عبدالحليم ياسير

18بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىهديل نارص عبدالوهاب213089

19بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىدعاء ماجد احمد4613

ن213077 ن عبدالكاظم حسير 20بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىحنير

21بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىزهراء خالد سالم436435

22بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىفاطمة صفاء خضير515235

23بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىسجود عبدالعزيز خضير4937

24بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىزينب نجم علي260911

25بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىزينب اياد فاضل436410

ن كاظم طالب437449 26بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىحنير

27بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىسماح صفاء خضير515264

28بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىابرار عماد عبدالمهدي213616

29بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىدعاء حسام قاسم260784

30بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىريان صفاء احمد515447



31بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىانفال عباس كريم214118

32بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىفاطمة سلمان شاكر158265

33دبلومالخليج11923البرصةأنبىروان محمود عبدالرحمن424480

ن3241 34دبلومالخليج11923البرصةأنبىسح  حسن حسير

ي213565
35دبلومالخليج11923البرصةأنبىرشا يوسف راصن

36دبلومالخليج11923البرصةأنبىخنساء خالد خلف4631

37دبلومالخليج11923البرصةأنبىايات فاضل عبد4952

38دبلومالخليج11923البرصةأنبىجمانة عالء عودة436623

39دبلومالخليج11923البرصةأنبىفاطمة عباس صوالغ515314

40دبلومالخليج11923البرصةأنبىنوره خالد ابراهيم425008

41إعداديةالخليج11923البرصةأنبىريام نمير شاكر3278

42إعداديةالخليج11923البرصةأنبىرهام عبدالحسن كاظم515693

43إعداديةالخليج11923البرصةأنبىمنار مهند يوسف4379

44إعداديةالخليج11923البرصةأنبىفاتن جاسم هاشم212875

45إعداديةالخليج11923البرصةأنبىميالد حازم شاكر515290

46إعداديةالخليج11923البرصةأنبىنبا ماجد احمد4321

47إعداديةالخليج11923البرصةأنبىانسام رزاق محمد4438

48إعداديةالخليج11923البرصةأنبىمريم ميثم محمد212820

49إعداديةالخليج11923البرصةأنبىزينة ماجد محمد4298

50إعداديةالخليج11923البرصةأنبىحوراء كاظم طالب516507

51إعداديةالخليج11923البرصةأنبىشهد حسن فالح212840

ن خنجر515506 52إعداديةالخليج11923البرصةأنبىزينة حسير

ن جبار سلطان437308 53إعداديةالخليج11923البرصةأنبىبنير

54إعداديةالخليج11923البرصةأنبىايمان عبداالمير مكطوف3360

55إعداديةالخليج11923البرصةأنبىهالة محمود عبدالرحمن4248

56إعداديةالخليج11923البرصةأنبىفاطمة رزاق محمد4206

57إعداديةالخليج11923البرصةأنبىزهراء مؤيد يوسف4363

خنساء سامي صبيح437220
58إعداديةالخليج11923البرصةأنبى

ي ماجد محمد4468
59إعداديةالخليج11923البرصةأنبىامانن

ي3273 60إعداديةالخليج11923البرصةأنبىايات مصطفن هليح 

61إعداديةالخليج11923البرصةأنبىرحاب حيال حنون3326

62إعداديةالخليج11923البرصةأنبىاشاء فرج مذكور437652

63إعداديةالخليج11923البرصةأنبىمريم فرج مذكور437626

64إعداديةالخليج11923البرصةأنبىرغد حسن فالح212833

65إعداديةالخليج11923البرصةأنبىريم حمود عيىس4404

66إعداديةالخليج11923البرصةأنبىرانيا مؤيد يوسف4326

67بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىفاتن كاظم سباهي436162

68بكالوريوسالخليج11923البرصةأنبىافراح عدنان محسن436030

69دبلومالخليج11923البرصةأنبىبلقيس فرج مذكور213560

70إعداديةالخليج11923البرصةأنبىنهرين قاسم محسن213650

71إعداديةالخليج11923البرصةأنبىفادية عبدالرحمن سالم213835

1دكتوراهالسياب11924البرصةذكروالء خزعل سالم510239

ن رسن495613 2ماجستيرالسياب11924البرصةذكراياد حسير

3بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعلي عبدالحسن بشيت545462

4بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرمحمد جاسم عاجب285187

5بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرسليم خميس خنيفس285153

ي288132 6بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعلي طعمة لعيب 

7بكالوريوسالسياب11924البرصةذكررعد عبد كاظم510246



ي محيسن285465 8بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرغازي لعيب 

ي443321
9بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعلي عبدالرضا راصن

10بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعباس عبدالزهرة جخيور545361

ي جي  طاهر285093 11بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرناج 

12بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرباسم عزيز خريخش284842

13بكالوريوسالسياب11924البرصةذكررحيم حميد ضمد281141

ن285139 14بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعباس علي حسير

15بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرمرتضن جاسم سيد495636

16بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرجواد حميد كاظم495615

17بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرحيدر جبار عبيد442912

18بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرمحمد رحيم عداي497662

19بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرحسن جي  سعدون441418

20بكالوريوسالسياب11924البرصةذكركاظم مهوس مطرسر281776

21بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعبداالمير علي سعيد441472

22بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعلي فالح عباس495638

23بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرحيدر ابراهيم جساب443421

24بكالوريوسالسياب11924البرصةذكركريم صالح معلة413769

25بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعبد سويد حسن414991

26بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرستار جبار عجيىمي285096

27بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرمهند ابراهيم فعل510236

28بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرسعد محسن عدالن510159

ن285477 29بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعباس جبار حسير

ن لفته285422 30بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرغانم حسير

ن شبل كريم288188 31بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرحسير

32بكالوريوسالسياب11924البرصةذكراسعد علي جخيور458826

33بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرمؤيد حميد كاظم285146

34بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرمحمد رحيم كاظم284694

35بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرنجم عبدالزهرة صالح285119

36بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعقيل شنون سنيد443329

37بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرفراس حلو محمد459215

ي سبهان510231
ن
38بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعالء صاف

39بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعقيل كاظم مظلوم281473

ي نعيمة495633
40بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرحسام راصن

ن441674 41بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرمرتضن فاخر حسير

42بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرقاسم عبدالسادة محسن510219

43بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعلي محمود مطرود415018

ن560916 44بكالوريوسالسياب11924البرصةذكركرار علي حسير

45بكالوريوسالسياب11924البرصةذكررياض جبار عطشان281259

46بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرمنقذ رحيم خريبط413793

47بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعامر جمال عبدهللا285166

48بكالوريوسالسياب11924البرصةذكركرار رحيم جبار284749

49بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرقيرص يرس عبد459947

50بكالوريوسالسياب11924البرصةذكراكرم كاظم طعمة459941

51دبلومالسياب11924البرصةذكرعلي ثبيت محي285107

52دبلومالسياب11924البرصةذكرجاسم ناعم جي 545054

53دبلومالسياب11924البرصةذكرعلي محسن جياد285090

54دبلومالسياب11924البرصةذكرعادل عباس عبدالرضا285083

55دبلومالسياب11924البرصةذكروليد عبد منشد443450



ن460002 56دبلومالسياب11924البرصةذكرحسن معتوق حسير

57دبلومالسياب11924البرصةذكرعدنان جويعد علي510187

58دبلومالسياب11924البرصةذكرعبدهللا حطاب عبود285158

59دبلومالسياب11924البرصةذكرجواد كاظم حاتم288156

60دبلومالسياب11924البرصةذكركاظم عبد منشد441620

61دبلومالسياب11924البرصةذكرعلي عاصي كريم442998

62دبلومالسياب11924البرصةذكراثير كريم مجذاب459289

ن284864 63دبلومالسياب11924البرصةذكرعقيل معتوق حسير

 علي285389
ن 64دبلومالسياب11924البرصةذكرحياوي حسير

65دبلومالسياب11924البرصةذكرفرات خالد رحيم288141

66دبلومالسياب11924البرصةذكركاظم شامخ حسن495631

67دبلومالسياب11924البرصةذكررائد شنشول عبود510247

ن478787 68دبلومالسياب11924البرصةذكرسعد فالح حسير

ن443393 69دبلومالسياب11924البرصةذكرمحسن معتوق حسير

70دبلومالسياب11924البرصةذكرفواز فاضل كاظم495629

ي خريبط281161
71دبلومالسياب11924البرصةذكرجعفر ماصن

72دبلومالسياب11924البرصةذكرعلي ستار جي 288266

73دبلومالسياب11924البرصةذكرمشتاق جاسم محمد460010

74دبلومالسياب11924البرصةذكررعد رحيم رسن281104

75دبلومالسياب11924البرصةذكرايمن محمد كامل545353

76دبلومالسياب11924البرصةذكرخالد عبدالرضا عبدالسادة413733

77دبلومالسياب11924البرصةذكرسعد لفته زاهد288257

78دبلومالسياب11924البرصةذكروعد حامد مطر281387

ي510243
79دبلومالسياب11924البرصةذكرعالء جاسم شان 

80دبلومالسياب11924البرصةذكرعلي دعير مبدر510227

81دبلومالسياب11924البرصةذكرحميد كاظم كريم284829

82دبلومالسياب11924البرصةذكرعلي جبار عطشان495611

83دبلومالسياب11924البرصةذكرزين العابدين علي خلف510169

ن زوير460424 84دبلومالسياب11924البرصةذكرامجد عبدالحسير

85دبلومالسياب11924البرصةذكراحمد مزهر جلوب413801

ن285125 86دبلومالسياب11924البرصةذكرستار جبار حسير

ن شحل كريم285368 87دبلومالسياب11924البرصةذكرحسير

88دبلومالسياب11924البرصةذكراسعد عبدهللا محيسن441395

89إعداديةالسياب11924البرصةذكرعبد كريم حاجم285087

90إعداديةالسياب11924البرصةذكركاظم نرص عمارة510250

ن عليوي510182 91إعداديةالسياب11924البرصةذكرعلي عبدالحسير

92إعداديةالسياب11924البرصةذكرعدنان جاسم محمد459084

93إعداديةالسياب11924البرصةذكرعلي عيىس رسن284848

94إعداديةالسياب11924البرصةذكرقضي جبار عطشان284905

95إعداديةالسياب11924البرصةذكرفيصل غازي محيسن560927

96إعداديةالسياب11924البرصةذكرابراهيم محمد صالح525027

97إعداديةالسياب11924البرصةذكراحسان عبدالزهرة كريم281209

98إعداديةالسياب11924البرصةذكرمرتضن جبار هاشم495609

1ماجستيرالسياب11924البرصةذكرمنتظر كريم قاسم288053

2ماجستيرالسياب11924البرصةذكراحمد بيان عبدالسادة545549

3بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعقيل بهار خريبط287200

4بكالوريوسالسياب11924البرصةذكركرار قيس صبيح260262

5بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرمنترص علي عبدالواحد455745



6بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرحازم حسن علي273191

7بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعباس عطية نارص545498

8بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرليث عادل موس545538

9بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرمحمد جاسم محمد287117

10بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرصالح خلف دهيم454561

11بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعقيل صادق عبدهللا495708

ي سبهان273261
ن
12بكالوريوسالسياب11924البرصةذكررائد صاف

13بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرمنير ماجد عبدالكريم269678

14بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرحطاب عبدالحسن حطاب287857

15بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرباسم جبار شلتاغ545491

ن كريم طاهر414032 16بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرحسير

17بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرمنذر عودة حطاب288120

18بكالوريوسالسياب11924البرصةذكررحيم كاظم زغير259820

19بكالوريوسالسياب11924البرصةذكراحمد محسن طعيمة495712

20بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرثائر محمد قاسم273085

21بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرسجاد رحيم جاسم288019

22بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعلي بشير محمدسعيد269712

23بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعباس عبدالرضا عباس274116

24بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرمرتضن خلف هندال287979

25بكالوريوسالسياب11924البرصةذكروليد عبدالواحد فالح259947

26بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعبدالكريم جواد كاظم287270

27بكالوريوسالسياب11924البرصةذكركرار شاكر فاخر269573

28بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرمحمد جابر رحيمة288090

29بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعلي كاظم جاسم545504

30بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرحسن طه كاظم273592

31بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرمحمد جاسم رسن441707

32بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرمحمد عبدالرضا هاتو272748

33بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعلي عباس هاشم287792

34بكالوريوسالسياب11924البرصةذكراحمد علي غازي545347

35بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرحيدر كاظم عبيد287099

36بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرحيدر جارح مريدي287993

ي455355
ن
37بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعلي كريم صاف

38بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرمرتضن حميد رشيد510305

39بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرمصطفن خلف عبدالواحد454990

ن272859 40بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعلي عبدهللا حسير

41بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرحيدر سالم خلف269709

42بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرحسام عادل جاسم269571

43بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعلي سوادي محسن288072

44بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرسجاد محمد عبدالواحد510302

45بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرضياء ثامر سعد269581

46دبلومالسياب11924البرصةذكراحمد عودة جاسم288105

47دبلومالسياب11924البرصةذكرمنتظر ستار جبار273212

ن لفته287997 48دبلومالسياب11924البرصةذكرمشتاق حسير

49دبلومالسياب11924البرصةذكرعلي عبدالزهرة حسن495696

50دبلومالسياب11924البرصةذكرعالء قاسم عبدالواحد273868

51دبلومالسياب11924البرصةذكرعباس عبدالزهرة سوادي288033

52دبلومالسياب11924البرصةذكرعلي بهار خريبط560925

53دبلومالسياب11924البرصةذكرعلي ربيع مهجر495689



54دبلومالسياب11924البرصةذكرمحمد جبار عيىس269578

55دبلومالسياب11924البرصةذكرمرتضن طالب حسن288004

56دبلومالسياب11924البرصةذكراحمد ربيع مهجر495692

57دبلومالسياب11924البرصةذكرميثم شامل كاطع287441

ن287463 58دبلومالسياب11924البرصةذكرحازم ستار حسير

59دبلومالسياب11924البرصةذكرعلي سعد عبد259865

 علي جابر260086
60دبلومالسياب11924البرصةذكرمصطفن

ن441752 61دبلومالسياب11924البرصةذكرمجبل عبدالزهرة حسير

62دبلومالسياب11924البرصةذكرمصطفن اسعد فلفل260056

63دبلومالسياب11924البرصةذكرمحمود محمد فعل260155

64دبلومالسياب11924البرصةذكراحمد سالم كاظم269684

65دبلومالسياب11924البرصةذكرعالء حسن كاظم288046

66دبلومالسياب11924البرصةذكركرار احمد حاتم414668

67دبلومالسياب11924البرصةذكرعباس احمد محمد495685

68دبلومالسياب11924البرصةذكرمحمود حبيب فرحان260003

69دبلومالسياب11924البرصةذكرعلي شامل كاطع260310

70دبلومالسياب11924البرصةذكرعباس عاصي عبدالحسن454612

 علي طعمة287188
ن 71دبلومالسياب11924البرصةذكرحسير

72دبلومالسياب11924البرصةذكراحمد خشان كاظم259719

73دبلومالسياب11924البرصةذكرمحمد علي عامر545531

74دبلومالسياب11924البرصةذكرمهدي حميد رشيد269589

75دبلومالسياب11924البرصةذكراحمد عبدالكريم جارهللا269704

76دبلومالسياب11924البرصةذكرعماد ياش مهنة288050

77دبلومالسياب11924البرصةذكرحيدر احمد محمد495683

78دبلومالسياب11924البرصةذكرعلي حميد جلوب414693

79إعداديةالسياب11924البرصةذكرعلي كاظم مهوس275352

80إعداديةالسياب11924البرصةذكرعبدهللا صالح عزيز276026

81إعداديةالسياب11924البرصةذكرمؤمل حليم حيال454893

82إعداديةالسياب11924البرصةذكرحسن اياد منعيى545500

83إعداديةالسياب11924البرصةذكرمرتضن ستار جي 510284

ن545351 84إعداديةالسياب11924البرصةذكرامير علي حسير

ي279795 85إعداديةالسياب11924البرصةذكرعبدهللا غازي لعيب 

86إعداديةالسياب11924البرصةذكرعلي غازي عداي495784

87إعداديةالسياب11924البرصةذكرسجاد عباس هاشم545527

88إعداديةالسياب11924البرصةذكرجعفر سلمان رسن279683

89إعداديةالسياب11924البرصةذكركرار محمد قاسم279594

90إعداديةالسياب11924البرصةذكرفضل عباس صوالغ273982

91إعداديةالسياب11924البرصةذكريحبر علي جليل456285

ن جواد كاظم510313 92إعداديةالسياب11924البرصةذكرحسير

93إعداديةالسياب11924البرصةذكريوسف عدنان جابر272771

ن عبدالحسن حطاب275148 94إعداديةالسياب11924البرصةذكرحسير

95إعداديةالسياب11924البرصةذكرطاهر عبدالواحد فالح260315

ن288026 96إعداديةالسياب11924البرصةذكرمحمد جبار حسير

97إعداديةالسياب11924البرصةذكرعلي عبد حسب279254

98إعداديةالسياب11924البرصةذكرمنتظر صادق جاسم545555

ن علوان545563 99إعداديةالسياب11924البرصةذكرموس حسير

100إعداديةالسياب11924البرصةذكرعوض عبدالجبار عوض279502

101إعداديةالسياب11924البرصةذكرعلي رائد رحيم545528



102إعداديةالسياب11924البرصةذكرمحمدالباقر حميد سيالوي286811

ن رسن545345 103إعداديةالسياب11924البرصةذكرعماد حسير

104إعداديةالسياب11924البرصةذكرمحمد قاسم جوجي286733

105إعداديةالسياب11924البرصةذكرفاضل عاشور نارص495790

106إعداديةالسياب11924البرصةذكرمحمد صبيح طالب495788

107إعداديةالسياب11924البرصةذكرمحمد عبدالجليل جالب545360

108إعداديةالسياب11924البرصةذكرمحمد سالم خلف545493

109إعداديةالسياب11924البرصةذكرعدي حسن علي286745

110إعداديةالسياب11924البرصةذكركرار بشير زغير273936

111إعداديةالسياب11924البرصةذكركرار عبدالكاظم عبدعلي510354

ن عبدالزهرة صالح279655 112إعداديةالسياب11924البرصةذكرحسير

113إعداديةالسياب11924البرصةذكرعباس مزهر جلوب456484

ن275101 114إعداديةالسياب11924البرصةذكرحيدر علي عبدالحسير

115إعداديةالسياب11924البرصةذكرالحسن علي عبدالرضا279430

116إعداديةالسياب11924البرصةذكرحيدر محمد زاكور510295

117إعداديةالسياب11924البرصةذكرعباس حميد احمد275919

118إعداديةالسياب11924البرصةذكركرار عباس هاشم545543

119إعداديةالسياب11924البرصةذكرسجاد مؤيد ابراهيم441806

120إعداديةالسياب11924البرصةذكرشهيد طاهر حميد274846

121إعداديةالسياب11924البرصةذكرسجاد سوادي محسن498104

122إعداديةالسياب11924البرصةذكرعمار خالد رسن545521

123إعداديةالسياب11924البرصةذكرحيدر قاسم محيسن510290

124إعداديةالسياب11924البرصةذكرعباس عبدالزهرة عذار279279

125إعداديةالسياب11924البرصةذكرمحمد ساجت زوير269575

ي521753
126إعداديةالسياب11924البرصةذكرعباس جاسم شان 

127إعداديةالسياب11924البرصةذكرجاسم محمد عبدالرضا287020

128إعداديةالسياب11924البرصةذكرعلي الدر حميد كاظم495813

129إعداديةالسياب11924البرصةذكرمحمد ستار عاصي279235

130إعداديةالسياب11924البرصةذكرعلي اياد منعيى545534

131إعداديةالسياب11924البرصةذكرمحمد جمعة داود458520

132إعداديةالسياب11924البرصةذكرمنيب صالح عزيز275946

133إعداديةالسياب11924البرصةذكرمحمدالجواد عقيل كاظم279614

134إعداديةالسياب11924البرصةذكرمحمد رعد عبد510383

135إعداديةالسياب11924البرصةذكرسجاد باسم مهدي286908

136إعداديةالسياب11924البرصةذكرحسن عبدهللا نجم279348

137إعداديةالسياب11924البرصةذكرسجاد هاشم قاسم275398

 علي458473
ن 138إعداديةالسياب11924البرصةذكرمحمد حسير

139إعداديةالسياب11924البرصةذكرمهدي صالح عزيز287338

140إعداديةالسياب11924البرصةذكرعباس عبدالجليل جالب545352

ن274954 141إعداديةالسياب11924البرصةذكرحيدر سليم حسير

142إعداديةالسياب11924البرصةذكرعباس ناظم رحمة279669

143إعداديةالسياب11924البرصةذكرحيدر عباس سلمان279706

144إعداديةالسياب11924البرصةذكرسجاد علي عبدالقادر274735

145إعداديةالسياب11924البرصةذكرحيدر عبدالواحد علوان495699

146إعداديةالسياب11924البرصةذكرفهد محمد علي279731

147إعداديةالسياب11924البرصةذكرحيدر احمد صبيح276559

ن رعد عبد286720 148إعداديةالسياب11924البرصةذكرحسير

149إعداديةالسياب11924البرصةذكراكرم قاسم محيسن510375



150إعداديةالسياب11924البرصةذكرمنتظر سهيل نجم279301

151إعداديةالسياب11924البرصةذكرحسن خليل عبود454651

152إعداديةالسياب11924البرصةذكرضياء عبدالزهرة سويد495798

153إعداديةالسياب11924البرصةذكرحسن حردان خلف276635

154إعداديةالسياب11924البرصةذكراحمد جابر حسن510307

155إعداديةالسياب11924البرصةذكرعلي جبار محسن275505

156إعداديةالسياب11924البرصةذكرسجاد كاظم خرصن495787

157إعداديةالسياب11924البرصةذكرعلي وليد حمود275292

158إعداديةالسياب11924البرصةذكرسجاد اسعد جارهللا510318

ن عبدهللا نجم279330 159إعداديةالسياب11924البرصةذكرحسير

160إعداديةالسياب11924البرصةذكرعباس فاضل صالح275815

161إعداديةالسياب11924البرصةذكرحيدر حميد تعبان286840

ي275224  محبر
ن 162إعداديةالسياب11924البرصةذكرصادق حسير

163إعداديةالسياب11924البرصةذكرمحمد خلف هندال286771

164إعداديةالسياب11924البرصةذكرمنتظر حسن معتوق276379

165إعداديةالسياب11924البرصةذكرعلي عبدالزهرة صالح279761

166إعداديةالسياب11924البرصةذكرحمزة خضير سفيح286995

167إعداديةالسياب11924البرصةذكرعلي نابت مريدي273657

168بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعالء عباس محمد269621

169بكالوريوسالسياب11924البرصةذكرعباس جبار محمد286876

ي حاتم259916
ن
170دبلومالسياب11924البرصةذكرحسن صاف

171إعداديةالسياب11924البرصةذكرعلي جي  لفته287303

172إعداديةالسياب11924البرصةذكرناظم رحمة جابر273742

173إعداديةالسياب11924البرصةذكرجاسم حمدان قحطان510292

174إعداديةالسياب11924البرصةذكرخلف هندال طاهر414118

ن545456 1بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىندى عبدهللا ياسير

2بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىمنتىه قاسم كاوش560946

3بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىفاتن خالد عبدالرحمن521759

4بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىوفاء نوري حمزة504303

5بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىزينب خلف لكن285070

ي285446
ن
6بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىمريم كريم صاف

7بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىايات محمد موجي497378

8بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىانوار صباح نوري545357

9دبلومالسياب11924البرصةأنبىفاطمه كاظم سباهي281280

10دبلومالسياب11924البرصةأنبىبسعاد عزيز محسن285176

11دبلومالسياب11924البرصةأنبىمبن شاكر معتوك441584

12دبلومالسياب11924البرصةأنبىرواء نوري حمزة510234

لطيفه صالح علي441365
13إعداديةالسياب11924البرصةأنبى

1بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىعبير كريم مجذاب414001

2بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىشيماء محمد جاسم288013

3بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىوجدان عبد فرج560934

ن259565 4بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىفريال عباس حسير

5بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىحوراء شنشول عبود269576

6بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىدعاء عبدالزهرة سوادي288040

7بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىنور رعد عبد454806

8بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىزينب جبار محسن273132

9بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىنور محمد عبود272882

10بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىسح  علي ثبيت273298



ن داخل272703 11بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىايناس حسير

12بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىايات طالب مجيد259673

13بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىزهراء طالب مجيد259591

14بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىايمان كاظم مهوس260223

15بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىاسماء سوادي محسن288079

16بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىاسماء عودة عبدالرضا287974

17بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىايات احمد صبيح269658

18بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىزينب عبدالهادي فالح272793

19بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىعذراء عصام فليح269630

ي510297 ودالزهراء غازي لعيب 
20بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبى

21بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىهيام عبدالزهرة عودة272918

22بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىدعاء عباس صوالغ274074

23بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىاشاء صبيح عبدهللا260180

24بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىزينب احمد كاظم287195

25بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىهنادي عبدالكريم مخيمر287846

26بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىشى حميد كاظم495751

ن سوادي273330 27بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىهديل حسير

28بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىدعاء جبار خلف273434

29بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىنورس نجم عبدالرضا287174

30بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىرسل حميد كاظم495706

31بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىاخالص عبدالزهرة سوادي273799

32بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىرشا غانم عبد272822

33بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىصابرين فرج زبون269706

34بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىشهد جبار خضير455541

35بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىزينب طالب مجيد259697

36بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىفاطمة قاسم فاضل288110

ي273167
37بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىرقية جعفر ماصن

38بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىفاطمة رعد عبد287839

39بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىاالء خلف عودة269662

40بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىاشاء عبدالزهرة سويد273540

ن داخل272728 41بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىابرار حسير

42بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىفرح كاظم واحد259745

43بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىاشاء عبدالحسن حطاب260132

44بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىاشاء صبيح طالب455586

45بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىسح  محمد سعيد545525

46بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىحوراء محمد رسن287249

ن داخل272713 47بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىانفال حسير

48بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىميساء هاشم كزار273074

49بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىوسن محمد رسن287219

50بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىاسيل كريم مجذاب414272

51بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىنورالهدى عباس صوالغ495752

52دبلومالسياب11924البرصةأنبىايمان عبدالزهرة سويد259974

53دبلومالسياب11924البرصةأنبىزينب صبيح عبدهللا269006

54دبلومالسياب11924البرصةأنبىانعام عمار فيصل269688

55دبلومالسياب11924البرصةأنبىايات جاسم محمد287142

56دبلومالسياب11924البرصةأنبىفاطمة صبيح عبدهللا260119

57دبلومالسياب11924البرصةأنبىذكاء فتحي عبدالعباس287767

58دبلومالسياب11924البرصةأنبىبشائر سلمان فرحان273307



59دبلومالسياب11924البرصةأنبىعلياء عبدالحسن حطاب442639

60دبلومالسياب11924البرصةأنبىمبن سلمان فرحان260025

61دبلومالسياب11924البرصةأنبىنور محمد الياس414654

62دبلومالسياب11924البرصةأنبىنجالء فتحي عبدالعباس273382

ي موزان414245
63دبلومالسياب11924البرصةأنبىسكنة ماصن

64دبلومالسياب11924البرصةأنبىاسماء صبيح طالب510393

65دبلومالسياب11924البرصةأنبىوفاء عيىس علي269726

66دبلومالسياب11924البرصةأنبىنجاح جي  طاهر287213

67دبلومالسياب11924البرصةأنبىسح  سعد محمد273838

68دبلومالسياب11924البرصةأنبىسماح قيس صبيح545522

ى ميثم عبدهللا456514 69إعداديةالسياب11924البرصةأنبىخديجةالكي 

70إعداديةالسياب11924البرصةأنبىجيهان عاشور نارص274642

71إعداديةالسياب11924البرصةأنبىفاطمة محسن كاظم275890

72إعداديةالسياب11924البرصةأنبىمريم محمد فرحان276362

73إعداديةالسياب11924البرصةأنبىضح رعد عبد274573

74إعداديةالسياب11924البرصةأنبىاالء عبدالزهرة سوادي504326

ن287043 75إعداديةالسياب11924البرصةأنبىهبة خضير ياسير

نور علي غازي287033
76إعداديةالسياب11924البرصةأنبى

77إعداديةالسياب11924البرصةأنبىزينب جواد كاظم279828

ن طالب286883 78إعداديةالسياب11924البرصةأنبىايات حسير

79إعداديةالسياب11924البرصةأنبىفاطمة ثامر سعد454502

ن حميد السيالوي286830 80إعداديةالسياب11924البرصةأنبىحنير

81إعداديةالسياب11924البرصةأنبىزهراء محمد حسن287031

82إعداديةالسياب11924البرصةأنبىزهراء جواد كاظم413868

83إعداديةالسياب11924البرصةأنبىضح وليد حمود286871

ن ميثم عبدهللا495785 84إعداديةالسياب11924البرصةأنبىام البنير

85إعداديةالسياب11924البرصةأنبىزينب نارص سالم457511

86إعداديةالسياب11924البرصةأنبىزهراء عبدالهادي فالح275871

ي495820
ن
87إعداديةالسياب11924البرصةأنبىزهراء كريم صاف

88إعداديةالسياب11924البرصةأنبىايناس غازي عداي495786

89إعداديةالسياب11924البرصةأنبىنبا كريم فالح287027

90إعداديةالسياب11924البرصةأنبىزينب حمد حسن269674

91إعداديةالسياب11924البرصةأنبىهبة حسن عبداالمير441774

92إعداديةالسياب11924البرصةأنبىحوراء عبدالزهرة جي 274787

93إعداديةالسياب11924البرصةأنبىامل جبار محسن287350

94إعداديةالسياب11924البرصةأنبىاديان احمد صبيح279396

95إعداديةالسياب11924البرصةأنبىتبارك عباس جاسم279571

96إعداديةالسياب11924البرصةأنبىرقية عبدالزهرة رحيمة286701

ن صباح سالم495789 97إعداديةالسياب11924البرصةأنبىام البنير

ن محمد جاسم274916 98إعداديةالسياب11924البرصةأنبىبنير

ن طالب287049 99إعداديةالسياب11924البرصةأنبىفاطمة حسير

100إعداديةالسياب11924البرصةأنبىايات قضي فالح413893

101إعداديةالسياب11924البرصةأنبىفاطمة عبدالزهرة صالح276078

ي279216
102إعداديةالسياب11924البرصةأنبىهدى محمد راصن

103إعداديةالسياب11924البرصةأنبىحوراء جبار قاسم545561

ن قاسم رحمه545510 104إعداديةالسياب11924البرصةأنبىام البنير

105إعداديةالسياب11924البرصةأنبىفاطمة جواد كاظم414884

106إعداديةالسياب11924البرصةأنبىبتول محمد جاسم456357



107إعداديةالسياب11924البرصةأنبىكوثر عبدالكريم عبدالزهرة276598

108إعداديةالسياب11924البرصةأنبىافياء قضي فالح414898

109إعداديةالسياب11924البرصةأنبىسارة احمد صالح560894

110إعداديةالسياب11924البرصةأنبىزينب عدنان جويعد274396

111إعداديةالسياب11924البرصةأنبىنبا عادل مهجر279198

112إعداديةالسياب11924البرصةأنبىمروة سعد لفته287002

113بكالوريوسالسياب11924البرصةأنبىسهاد عباس نجم287075

114دبلومالسياب11924البرصةأنبىماجدة جبار عبيد495710

115إعداديةالسياب11924البرصةأنبىزينب شبل كريم545559

116إعداديةالسياب11924البرصةأنبىانتصار جميل عبدالكريم275430

1دكتوراهاالص مىع21925البرصةذكرغسان حبيب عبدالوهاب202267

2ماجستيراالص مىع21925البرصةذكرصبيح عبد جودة420775

3ماجستيراالص مىع21925البرصةذكراحمد علي فاخر548100

4بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرحميد خالف حاجم301525

ن زعالن كاطع461245 5بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرحسير

6بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرصادق حميد درويش301635

7بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرهادي فاضل عبدالسيد10891

8بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرعبدالحسن شبيب مجيد10850

9بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرساجد حميد حسن202265

10بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرقتيبه محمد عبدالرزاق10705

11بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرسلمان مزهر هادي548096

ن423093 12بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرعبدهللا فنجان حسير

13بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكررشيد صالح عيىس520108

14بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرعباس ادخيل جوالن202251

ن423685 15بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرابراهيم محمود حسير

ن423354 16بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرمحمد احمد حسير

17بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرمحمد بشير يوسف202271

ن10731 18بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرتوفيق عبدالعباس عبدالحسير

19بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرسامر عبدالكريم لطيف422835

20بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكراحمد محمد حسن4320

21بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرعمار محمد عبد461227

22بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكراحمد فاضل عبدالرحيم4344

23بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرامجد اشهاب عبدالجليل423246

24بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرعبدالكاظم لطيف حسب202248

25بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرمحمود شاكر قاسم202252

26بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرمحمد عماد مصطفن10744

27بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرزينعابدين علي جياد520147

28بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكراحمد كريم شحان556693

29بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرعبدالزهرة جميل يزل10757

30بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرحمزة مرتضن سلمان520139

31بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرسلوان ماجد عبدهللا202249

32بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرسالم كاظم عبدالحسن202263

33بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكركاظم رياض سالم10827

34بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرراجح اسعد حنظل548092

35بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرمهند علي عبدالجبار202254

36بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرعلي كاظم ديوان423170

ن502679 37بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرعلي احمد حسير

ن3931 ن محمد حسير 38بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرحسير



39بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرماجد صباح جاسم211861

40بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرعبدهللا ليث عبدهللا10903

41بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرحيدر حبيب خريبط3921

ي هادي عبدهللا300334
42دبلوماالص مىع21925البرصةذكروصفن

ي10779 43دبلوماالص مىع21925البرصةذكرايمن عبداالمير لعيب 

44دبلوماالص مىع21925البرصةذكرمحمد داود سلمان3941

45دبلوماالص مىع21925البرصةذكرصدام عباس عبدالحسن202266

46دبلوماالص مىع21925البرصةذكرباسم نارص حسن520153

47دبلوماالص مىع21925البرصةذكرداود فارس خضير3928

48دبلوماالص مىع21925البرصةذكرنارص فارس خضير211844

49دبلوماالص مىع21925البرصةذكررافع هاشم هادي423520

50دبلوماالص مىع21925البرصةذكرعباس عيدان فرعون202262

51دبلوماالص مىع21925البرصةذكرعلي كاظم عبدالرحمن10695

ن3924 52دبلوماالص مىع21925البرصةذكرعادل عبدالجبار ياسير

53دبلوماالص مىع21925البرصةذكرنورس عبد محمد423379

54دبلوماالص مىع21925البرصةذكرمحمد عبدالرضا عبود555590

ن عبد421578 55دبلوماالص مىع21925البرصةذكرعالء حسير

56دبلوماالص مىع21925البرصةذكراحمد مرتضن سلمان422636

57دبلوماالص مىع21925البرصةذكرمحمد احسان فؤاد461280

58دبلوماالص مىع21925البرصةذكرجعفر صادق جبار421263

59دبلوماالص مىع21925البرصةذكراحمد نارص شبيب10715

60دبلوماالص مىع21925البرصةذكرفرقد مؤيد مهدي261833

61دبلوماالص مىع21925البرصةذكرازل عبدالخالق حميد10683

ن يوسف سلمان300419 62دبلوماالص مىع21925البرصةذكرحسير

63إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرصالح هادي حسن10813

64إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرعبدهللا خلف عباس4196

65إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرعدنان عاشور ثجيل421847

66إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرعادل عبدالجليل مشعان520165

67إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرنجم عبود ذياب11031

68إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرسلمان علي عبدالمحسن461208

ي262030 69إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرمروان عبداالمير لعيب 

ن520124 70إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرضياء عباس حسير

ي مهيوب520142
71إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرحسام تف 

ن كريم423018 72إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرعلي عبدالحسير

ي سالم عبداالمام10751
73إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرهانن

1ماجستيراالص مىع21925البرصةذكرمهند عدي مزهر261188

2بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرحيدر علي قاسم417296

3بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرمحمد جاسم داغر419893

ن520013  علي حسير
ن 4بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرحسير

5بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكررحيم عبدالكريم حسن10581

6بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرعلي ظاهر حبيب417482

7بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرسالم كاظم جخيور199883

8بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرعلي وحيد جي 519977

9بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكركرار عذب كنش10468

10بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرحسن عبدهللا جاسم417080

11بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرمحمد ابراهيم محمد417130

12بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكراحمد كاظم رحيمة419545

13بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرمحمد علي بدر415889



14بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكراحمد عباس فاضل556046

15بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكراحمد عبدالكريم نارص460782

16بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكراكرم خليل اسماعيل417805

17بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكركرار هاشم محمد199893

ن طالب عباس199966 18بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرحسير

ن قيس علي10472 19بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرحسير

20بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرمصطفن كاظم رحيمة520073

21بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرمحمد احمد شاكر199902

22بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرمهيمن حسن زعالن10478

23بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرمالك امير عبدالوهاب417882

24بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكركرار كريم صي 438706

25بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرعلي صبار صالح301657

 علي فاخر548110
26بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرمصطفن

27بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرمحمد توفيق يعقوب417536

28بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرزين العابدين احمد عبود10563

29بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكركمال جهاد كاظم4484

30بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرعلي نبيل سامي199945

31بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرعلي عبدالكريم خضير199855

32بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرمحمد عبدالكريم محمد4401

33بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرمنتظر خالد داود260805

34بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكربهاء عبدالمحسن عبدالرزاق415747

ن199792 35دبلوماالص مىع21925البرصةذكرمحمد جبير حسير

 علي فاخر548108
36دبلوماالص مىع21925البرصةذكرمرتضن

37دبلوماالص مىع21925البرصةذكرحيدر حميد طالب4615

38دبلوماالص مىع21925البرصةذكرعلي صالح هادي3589

ن صبار صالح260925 39دبلوماالص مىع21925البرصةذكرحسير

40دبلوماالص مىع21925البرصةذكرمرتضن محمد حمدان519985

41دبلوماالص مىع21925البرصةذكرطيف رعد خليل260832

42دبلوماالص مىع21925البرصةذكرحيدر نافع هاشم4603

43دبلوماالص مىع21925البرصةذكرحيدر علي اسماعيل555299

ن نعمة199872 44دبلوماالص مىع21925البرصةذكرصفاء عبدالحسير

45دبلوماالص مىع21925البرصةذكرعباس خزعل نعمة4671

ي عبدالرضا460894
ن
46دبلوماالص مىع21925البرصةذكرعالء عوف

ن3565 47دبلوماالص مىع21925البرصةذكرسجاد علي حسير

48دبلوماالص مىع21925البرصةذكرحسن نارص خضير10430

49دبلوماالص مىع21925البرصةذكرمحمود شاكر عبدهللا301488

ن نارص شبيب10451 50دبلوماالص مىع21925البرصةذكرحسير

ن200035 51دبلوماالص مىع21925البرصةذكرعالء احمد حسير

52دبلوماالص مىع21925البرصةذكرعدنان نارص خضير10439

53دبلوماالص مىع21925البرصةذكرمرتضن نهاد جمعة3354

54دبلوماالص مىع21925البرصةذكرحيدر محمد حميد418224

55دبلوماالص مىع21925البرصةذكرحسن باسم صبيح415704

56دبلوماالص مىع21925البرصةذكرعلي ستار جابر417740

57دبلوماالص مىع21925البرصةذكرحيدر يوسف كاظم260983

ي210018
ي هانن

ي تف 
58دبلوماالص مىع21925البرصةذكرهانن

59إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرمحمد رعد عبدهللا5257

60إعداديةاالص مىع21925البرصةذكررضا باسم هاشم196943

61إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرزين العابدين عبدالكريم خضير196290



62إعداديةاالص مىع21925البرصةذكركمال عدنان عبدالعباس414071

63إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرحبيب حسن ظاهر199830

64إعداديةاالص مىع21925البرصةذكروارد ساجد حميد414019

65إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرمحمد عبدالكريم خلف10039

66إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرمنتظر عبدالكريم محسن196739

ن شاكر قاسم460633 67إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرحسير

ن مسعد548060 68إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرصفاء عبدالحسير

69إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرعلي سالم مجيد520248

70إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرامجد شاكر قاسم196901

71إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرمصطفن محمد داود3973

72إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرسجاد ضياء عسكر202188

 علي سعيد4013
73إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرمصطفن

74إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرحيدر عبدعلي عبداالمام548042

75إعداديةاالص مىع21925البرصةذكررضا صالح عبد520185

76إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرمحمد عادل غالب460837

77إعداديةاالص مىع21925البرصةذكراحمد عماد مصطفن5197

78إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرمحمد المصطفن قاسم عبدالزهرة196300

79إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرمحمد رشيد صالح413974

80إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرعلي سعيد محمد196981

81إعداديةاالص مىع21925البرصةذكراحمد حليم محسن5026

82إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرالعباس قاسم عبدالزهرة196334

83إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرسجاد علي ثامر413853

84إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرمنتظر صالح عبد520203

85إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرابوالحسن علي عبدالزهرة414081

86إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرمحمدصادق علي سمرمد261761

87إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرحيدر فياض عبدهللا460586

88إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرمهدي احمد حمود202236

89إعداديةاالص مىع21925البرصةذكراحمد نهاد جمعة502664

ن عبدهللا خلف5075 90إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرحسير

ن4014 91إعداديةاالص مىع21925البرصةذكراحمد عبدالكريم حسير

92إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرعلي رحيم عبدالكاظم5221

93إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرعبدهللا صالح هادي211839

94إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرمرتضن عماد عبدالرضا420092

95إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرعلي اسماعيل حسن520226

96إعداديةاالص مىع21925البرصةذكراحمد حامد احمد196355

97إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرقضي علي طارق519972

98إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرعباس كاظم جعفر544952

 محمد عبدعلي196556
ن 99إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرحسير

ن3967 100إعداديةاالص مىع21925البرصةذكركاظم علي عبدالحسير

101إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرمحمد نارص جيخر3995

102إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرغياث مجيد حميد196852

ن عبداالمير عيىس548068 103إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرحسير

104إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرحيدر ماجد حسن10012

105إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرعلي محسن ديوان9975

ن توفيق عبدالعباس9969 106إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرحسير

107إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرمنتظر ليث مسير520233

ن نعمة9838 108إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرمحمد عبدالحسير

ن مسعد413723 109إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرحيدر عبدالحسير



110إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرعلي ساجد حميد520050

111إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرعلي باسم عبدالقادر10203

112إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرحيدر عبدالزهرة جميل4036

ي548033 ي حاج 
ن راصن 113إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرحسير

 علي548029
ن 114إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرعباس حسير

115إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرالحسن محمد نعيم196923

116إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرعلي عدنان فارس413740

ن ناظم جخيور414103 117إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرحسير

118إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرابوالحسن محمود عودة4025

119إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرعلي عبدالواحد كعيد261403

ن261345 ن عبدالكاظم حسير 120إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرحسير

121إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرخالد وليد خالد520266

ي عبدالرضا460644
ن
122إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرمحمد عوف

123إعداديةاالص مىع21925البرصةذكريوسف عبدالسالم رحيم548063

124إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرعلي حيدر عبدالخالق202242

ن4016 125إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرحيدر عبدالكريم حسير

126إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرمحمد جابر صالح10457

127إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرمصطفن حسيب حميد520262

128إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرزيد كاظم عبود413899

129إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرمصطفن عماد عبدالرضا413759

130إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرمحمد محسن شاوي197005

131إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرحسن عبدهللا خلف5191

132إعداديةاالص مىع21925البرصةذكراحمد عبدالحسن شبيب10157

133إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرحيدر عبدالرزاق خضير88043

134إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرانور جابر صالح3585

135إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرعلي عبدالعباس عبدهللا460559

136إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرعباس خالد كاظم4031

137بكالوريوساالص مىع21925البرصةذكرتيسير جواد كاظم4720

138إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرباسم محمد عبدالرسول202243

139إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرمحسن علي مطر301610

ن حميدي10462 140إعداديةاالص مىع21925البرصةذكرجبار عبدالحسير

نجالء محمد علي11014
1بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبى

2بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىجنان فاضل بهل11063

3بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىفوزية عبد جودة262016

4بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىكوثر فايز حسن11052

5بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىلمياء فاضل بهل211823

ن10955 6بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىايمان خلف مسجير

7بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىازهار كاظم جاسم11070

8بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىصمود حميد ضيدان10840

ي421638 9بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىسعاد عبداالمير دعوج 

10بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىسنان عماد عزيز4293

شيماء محمد علي202260
11بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبى

12بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىايمان عبدالكريم حسن4359

13بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىهيفاء كريم شحان556202

14بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىاالء عبدالواحد كعيد262027

15بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىدعاء عبدالمحسن عباس421733

ي4121 16بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىعاتكة قاسم حاج 

17بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىزينب مهدي جعفر421402



18بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىزينب عبدالكريم عبدالوهاب6473

19دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىخنساء محمد عبدالرزاق422885

ي261877 عهود عبداالمير لعيب 
20دبلوماالص مىع21925البرصةأنبى

21دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىباسمة خزعل كاطع202258

22دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىحميده عزيز علوان300393

23دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىسعاد صباح نعيم301654

24دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىنجاة محمد سلمان533661

25دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىعطور سلمان سالم202269

26دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىوسن باسم هاشم520172

27دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىابتسام شاكر قاسم423394

ن شاكر عبدهللا211864 28دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىياسمير

29دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىامال رحيم غيالن3919

30دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىدعاء عبدالواحد كعيد10974

31دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىزمن مطرسر عبدالحافظ73577

32دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىديانا محمد قاسم10968

33دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىسديم صالح عبدالقادر202257

34دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىكوثر كاظم عبود10797

35إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىفاطمة جابر صالح202261

36إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىزينب طالب عجيل438022

37إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىسندس عبدالعباس جاسب10929

38إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىايمان فالح سند421466

ن صالح10766 39إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىغفران حسير

40إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىابتسام مهرالدين فضاللدين202256

 علي415787
ن 1ماجستيراالص مىع21925البرصةأنبىكفاء حسير

2بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىزهراء محمد داود10554

3بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىفاطمة شاكر قاسم417668

4بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىايالف وليد محسن460917

5بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىسارة ستار عبدالرحمن3593

ن هاشم10480 6بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىاشاء حسير

ن رجب داود10587 7بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىبنيير

ي3587 هند سلمان محبر
8بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبى

9بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىنورالهدى عبدالكريم مجيد202190

10بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىشيماء نارص شبيب10506

11بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىجنان لفتة محي10483

12بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىغفران صالح حنون414384

13بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىندى اسحاق حبش4582

14بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىهديل جبار عبدالرضا416287

15بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىهدى عماد مصطفن4536

ن423715 ي حسير 16بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىنور خير

نورس علي حبش3560
17بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبى

 علي3452
ن 18بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىوالء حسير

ن10486 19بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىامال عبدالكريم حسير

20بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىدعاء منذر محسن415985

21بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىايات عبدالرزاق خضير3592

22بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىمريم قاسم سلمان416386

23بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىنورالهدى اسماعيل حسن519952

24بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىايات حسن زعالن3610

25بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىندى خليل رسن199913



ي عبدالزهرة555317 فوزية حرن 
26بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبى

27بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىسارة جواد كاظم415610

ي عبدالزهرة555307 ايات حرن 
28بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبى

ق حسن زعالن3606 29بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىاستي 

30بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىغدير حسن عاشور418053

31بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىحنان حسن شدود417590

32بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىغدير عبدالجبار خضير158516

33بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىهند خلف شايع416468

34بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىشجن مصطفن زاهي261212

 علي416992
ن 35بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىمريم حسير

36بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىزهراء فهيم حنوف202194

37بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىهبة ناظم جخيور418285

ن عاشور419663 38بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىشيماء حسير

39بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىضح عبدالكريم مجيد199907

40بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىمنار عالء سلمان10594

41بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىبشائر امير عبدالوهاب520058

42بكالوريوساالص مىع21925البرصةأنبىهبة توفيق ضيدان202189

43دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىغفران طالب عايش416200

زهراء وداد علي10601
44دبلوماالص مىع21925البرصةأنبى

45دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىمها صالح مهدي415926

46دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىهالة فؤاد كاظم261033

ن199925 47دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىوسن طالب حسير

48دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىوالء نارص شبيب10518

49دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىحسنا شاكر قاسم418119

50دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىفاطمة عبدالزهرة عبدالرحيم2971

51دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىنرسين علي حبش261134

ن202192 52دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىندى خطار عبدالحسير

53إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىزهراء عماد عبدالرضا413783

54إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىهنادي ستار جابر3981

ن نوري عبدالرضا196141 55إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىبنير

فاطمة محسن علي9862
56إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبى

ن ساجد حميد413709 57إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىبنير

58إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىهبه هللا اياد مهدي10050

59إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىشهد عدنان جاسم4973

60إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىدعاء ضياء عباس520260

61إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىزينب عماد عبدالرضا413797

62إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىفاطمة عبداالمام محمد196042

63إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىزهرة رشيح دحام10170

64إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىانفال محمد داود4002

65إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىصابرين مسلم خلف4815

66إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىاشاء عماد عبدالرضا413773

67إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىعطاء حمود هادي520210

ن عاشور420207 68إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىرواء حسير

69إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىزهراء جواد كاظم413828

70إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىهدى خالد كاظم10186

71إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىزهراء وحيد جي 460618

72إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىزينب رعد عزيز10230

73إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىتبارك حسن زعالن71423



74إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىزهراء حمزة فاضل5178

فاتن علي طارق520273
75إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبى

76إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىاساور مهدي فاضل548047

77إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىسح  كامل عبد261486

78إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىنور عبدالزهرة عبدالرحيم5292

ن261707 79إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىمالذ عبدالكاظم حسير

80إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىشى مثبن خالد10164

نورة وداد علي196160
81إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبى

82إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىايالف صبيح حسن10176

83إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىدانة يوسف مرزوق202245

ي301674 شهد زكي محبر
84إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبى

ن414130 85إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىدنيا فاضل عبدالحسير

86إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىهنادي سعيد الزم196278

87إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىبتول عبدهللا خلف4938

سارة محسن علي9884
88إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبى

هديل كامل علي10259
89إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبى

90إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىفاطمة حميد خالف10213

91إعداديةاالص مىع21925البرصةأنبىهدى عبدالزهرة عبدالرحيم196197

92دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىفائزة احمد خالد4636

93دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىابتسام مهدي صالح10534

94دبلوماالص مىع21925البرصةأنبىرجاء احمد عبدالكريم202203

 علي احمد9112
ن 1ماجستيرالموفقية21926البرصةذكرحسير

2ماجستيرالموفقية21926البرصةذكرطارق فاخر عبود380940

3ماجستيرالموفقية21926البرصةذكرحازم سعد جبار211853

4ماجستيرالموفقية21926البرصةذكرصائب هاشم رسن192936

5بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرصباح عبدالسيد معيوف8908

6بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرسعد صالح لفته192943

7بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرطاهر نارص عبدالصمد9133

ي483377
8بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكررافد رحيم راصن

9بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكراسامة محمد عبدهللا559450

10بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرعلي نجم عبدهللا511382

11بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكراحسان عالءالدين عبدالجبار380928

12بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرمحمد عبدالمهدي عبدهللا511664

13بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكراحمد محمد جاسم53028

14بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكراسيل عبدالجليل كاظم533669

15بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكراحسان فلحي بدر483385

16بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرمهدي عبود شعيب483374

17بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرعبدالحليم عزيز سلمان8893

18بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرسامي شيال عبدالحسن53037

19بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكربسام يوتس جعغر483378

20بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكراحمد عبدالمحسن عبد53002

21بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرعلي توفيق علي53032

22بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرعلي سوادي حسن192833

23بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرباسم سعد جبار9166

24بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرمصطفن عدنان داود192737

25بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرحسام يوسف كحوش289596

26بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرحيدر سامي كبيح511667

27بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكررضوان توفيق علي247365



28بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرعباس موفق مهدي511671

29بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرحسام محمد شنشول289071

غام فارس حنتوش52997 30بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكررصن

31بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرمحمد غازي درويش192917

32بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرليث جاسب عثمان483380

33بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرحيدر عبدالرزاق محسن559456

34بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرمسلم صمد جميىعي318680

35بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرعبدهللا فهد شاكر511672

36بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرمرتضن عبدالجبار زوران211805

ي559454
37بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرمحمد خلف شان 

38بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرفؤاد كاظم مطرود381840

39بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرعباس فاضل خلف483376

40بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرصالح احمد خلف8843

41بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكراحمد عبدالصاحب عدم247384

42بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكراحمد عبدالرزاق جاسم511670

43بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرعلي عبداالمير جاسم53007

44بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرايهاب ناظم جواد380924

45دبلومالموفقية21926البرصةذكرثامر نعيم عبدالرضا381818

46دبلومالموفقية21926البرصةذكرعادل حسن عبدالرضا483384

47دبلومالموفقية21926البرصةذكرعبدالجبار مريس سعدون9103

48دبلومالموفقية21926البرصةذكرمنير ثجيل جابر53023

49دبلومالموفقية21926البرصةذكرمحمد مريس سعدون9052

50دبلومالموفقية21926البرصةذكرحلىمي حليم حنون9083

51دبلومالموفقية21926البرصةذكربشار ناظم عصمان511656

52دبلومالموفقية21926البرصةذكرمازن عبدالزهرة سلمان380935

53دبلومالموفقية21926البرصةذكرجاسم محمد زكي مهدي53035

54دبلومالموفقية21926البرصةذكرمحمد عطشان عبدالرضا9039

55دبلومالموفقية21926البرصةذكررافد عبدالمجيد عيىس53031

ن559458 56دبلومالموفقية21926البرصةذكرمحمد عبدالمطلب ياسير

57دبلومالموفقية21926البرصةذكرفراس عبدالوهاب كاظم211858

58دبلومالموفقية21926البرصةذكرحيدر سعد جبار211855

59دبلومالموفقية21926البرصةذكرضياء خزعل عبدالزهرة380920

60دبلومالموفقية21926البرصةذكراحمد علي احمد112910

ي192939
61دبلومالموفقية21926البرصةذكرعلي ماجد بانن

62دبلومالموفقية21926البرصةذكرمحمد جاسم محمد192906

 علي بناي8915
ن 63دبلومالموفقية21926البرصةذكرحسير

ن كريم سالم483383 64دبلومالموفقية21926البرصةذكرحسير

65دبلومالموفقية21926البرصةذكرفراس خليل ابراهيم89387

66دبلومالموفقية21926البرصةذكرعالء جاسم محمد192913

67دبلومالموفقية21926البرصةذكرسامر عبدالوهاب عبادي247377

68دبلومالموفقية21926البرصةذكرعباس جاسم محمد318745

69دبلومالموفقية21926البرصةذكركرار صابر يوسف483375

70إعداديةالموفقية21926البرصةذكرعباس هادي جاسم192795

71إعداديةالموفقية21926البرصةذكرفراس علي بناي53034

72إعداديةالموفقية21926البرصةذكرعماد جواد كاظم53026

ن عزيز8807 ن ياسير 73إعداديةالموفقية21926البرصةذكرحسير

74إعداديةالموفقية21926البرصةذكرمصطفن وهاب رزاق289605

ن حمزة9131 75إعداديةالموفقية21926البرصةذكرمحمد حسير



76إعداديةالموفقية21926البرصةذكرحيدر رياض عثمان511666

77إعداديةالموفقية21926البرصةذكرحسام يونس جعفر553533

ن محمد قاسم483381 78إعداديةالموفقية21926البرصةذكرحسير

79إعداديةالموفقية21926البرصةذكرعمار نعمة زعيبل9106

ن عبدالوهاب عبادي247523 1بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرحسير

2بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرمحمد جعفر محسن381888

3بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكراحمد عبدالزهرة جي 192296

4بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرمهند قاسم بدر9513

5بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرفاضل عباس مزهر8148

6بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرميثم فالح حسن8283

7بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرجهاد عماد عبدالرسول53196

ي طاهر483414
ن حف  8بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرحسير

9بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكراحمد لطيف سلمان247703

10بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرحسن عبداالمير حسن483431

11بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرحيدر رعد حميد192291

12بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكررسول عبدالكريم سلمان53272

13بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرعادل يوسف كحوش9597

14بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرياش عماد كاظم192287

15بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرعباس عبد عودة53234

16بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرمحمد مهاوي عبدالغفار380861

17بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرطالل عواد جاسم53238

18بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرسجاد صالح عبدالجليل53222

19بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرفوزي كاظم صي 381886

20بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرعلي اسامة فؤاد511388

21بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرعلي سمير شي 192310

ي8114 22بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرياش عبدالرزاق عبدالنب 

23بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكراحمد عبدهللا غالب8314

24بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرعلي طالب زماط380851

25بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرمؤيد ماجد غانم380817

26بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرمصطفن شيال عبدالحسن53202

ي قاسم53242 27بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكراحمد صي 

28بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرباسم حميد مدلول380847

29بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرعلي فرحان جباري247603

30دبلومالموفقية21926البرصةذكرعلي احمد شاكر8165

31دبلومالموفقية21926البرصةذكرحيدر جعفر معتوق380821

 علي بناي192304
ن 32دبلومالموفقية21926البرصةذكرامير

ن483415 33دبلومالموفقية21926البرصةذكرحيدر عباس حسير

34دبلومالموفقية21926البرصةذكرمخلد ماجد غانم380871

35دبلومالموفقية21926البرصةذكرحمزة مرصن جري8337

36دبلومالموفقية21926البرصةذكرمحمد عبدالكريم جابر192294

37دبلومالموفقية21926البرصةذكرمحمد فرحان جباري380828

38دبلومالموفقية21926البرصةذكررائد باسم كاظم53189

39دبلومالموفقية21926البرصةذكرمحمد عبدالحميد ثجيل192299

40إعداديةالموفقية21926البرصةذكركرار عبدالزهرة جي 192334

ن طارق كبيح53113 41إعداديةالموفقية21926البرصةذكرحسير

42إعداديةالموفقية21926البرصةذكرمحمدعلي عباس خضير192308

43إعداديةالموفقية21926البرصةذكرمصطفن جمال عبدالجبار483463

 عبداالمير جاسم9262
44إعداديةالموفقية21926البرصةذكرمصطفن



45إعداديةالموفقية21926البرصةذكراحمد صادق محمدعلي192322

46إعداديةالموفقية21926البرصةذكرمحمد طاهر ناهي318931

ن9281 ف الدين ماجد ياسير 47إعداديةالموفقية21926البرصةذكرشر

ن عماد سعدون9574 48إعداديةالموفقية21926البرصةذكرحسير

49إعداديةالموفقية21926البرصةذكرعبدالكريم كامل عبد53090

50إعداديةالموفقية21926البرصةذكرزين العابدين عماد نوري71583

51إعداديةالموفقية21926البرصةذكرمحمد عبدالخالق فوزي247274

52إعداديةالموفقية21926البرصةذكرعلي هيثم شاكر8682

53إعداديةالموفقية21926البرصةذكرعبدهللا علي هاشم53106

54إعداديةالموفقية21926البرصةذكرموس زهير عبدالزهرة192339

55إعداديةالموفقية21926البرصةذكرعلي هاشم فاضل247307

56إعداديةالموفقية21926البرصةذكرمنتظر احمد علي211796

ي8607
57إعداديةالموفقية21926البرصةذكرحيدر عقيل منحن

ن511395 ن محمود ياسير 58إعداديةالموفقية21926البرصةذكرحسير

ن عبدالحليم192326 59إعداديةالموفقية21926البرصةذكرطه ياسير

ن احمد9292 60إعداديةالموفقية21926البرصةذكرمهدي عبدالحسير

61إعداديةالموفقية21926البرصةذكرسجاد جاسم محمد511400

62إعداديةالموفقية21926البرصةذكركاظم جاسم محمد8672

63إعداديةالموفقية21926البرصةذكراحمد مجيد نجم53101

64إعداديةالموفقية21926البرصةذكرسجاد مهدي عبدالمحسن53075

65إعداديةالموفقية21926البرصةذكرحمزة سعد لفته483454

66إعداديةالموفقية21926البرصةذكرطالب عادل طالب207506

67إعداديةالموفقية21926البرصةذكرسالم كريم كاظم511403

68إعداديةالموفقية21926البرصةذكرمنتظر سلمان كاطع483450

69إعداديةالموفقية21926البرصةذكرحمزة عبدهللا غالب8628

70إعداديةالموفقية21926البرصةذكرعمر رافد عبدالمجيد53071

71إعداديةالموفقية21926البرصةذكرمصطفن ذياب صباح53084

72إعداديةالموفقية21926البرصةذكرمحمد سمير شي 192311

73إعداديةالموفقية21926البرصةذكرحيدر صكبان جابر483436

ن سالم جي 53059 74إعداديةالموفقية21926البرصةذكرنورالحسير

ي8692 ي صمد جمعبر
75إعداديةالموفقية21926البرصةذكرهانن

ن ذياب فالح8701 76إعداديةالموفقية21926البرصةذكرحسير

77إعداديةالموفقية21926البرصةذكرحسن طارق كبيح192345

ي كطامي380900
78إعداديةالموفقية21926البرصةذكرمرتضن راصن

79ماجستيرالموفقية21926البرصةذكرمهند عبدالوهاب كاظم53275

ن53184 80بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكرعدنان محسن عبد الحسير

81بكالوريوسالموفقية21926البرصةذكروليد عبداالمير موس559445

82دبلومالموفقية21926البرصةذكرعلي كاطع عبود9375

83إعداديةالموفقية21926البرصةذكرباسم كاظم كاطع318512

1ماجستيرالموفقية21926البرصةأنبىمروة ثامر غياض53011

2بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبىسليمة جي  كاظم53024

مثال عبدالكاظم علي381820
3بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبى

4بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبىذكرى عبدالرزاق عبدالحسن483382

5بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبىمنتىه مهجر فنجان192946

6بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبىهدى نارص عبدالصمد53013

ي عبدالحسن511662
7بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبىزينب راصن

8بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبىنازك بشير سمير53017

9بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبىرانيا عبدالكريم جابر192830



10بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبىهند محمد حسن511380

11بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبىنور ماجد عبدالواحد211799

12بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبىاشاء ثامر غياض511669

13بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبىزينب علي عبود517858

ن483379 14بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبىهناء سالم حسير

15بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبىزينب عباس رشك9202

16دبلومالموفقية21926البرصةأنبىسليمة حسن عليخ52995

17دبلومالموفقية21926البرصةأنبىنادية هادي جاسم192787

ن مزعل8986 18دبلومالموفقية21926البرصةأنبىاخالص حسير

19دبلومالموفقية21926البرصةأنبىذكرى ريسان وطبان192881

20دبلومالموفقية21926البرصةأنبىنبا كاظم باشاغا547733

21دبلومالموفقية21926البرصةأنبىانسام كاظم محمد53027

ق عبدالرضا عبيد211859 22دبلومالموفقية21926البرصةأنبىاستي 

23دبلومالموفقية21926البرصةأنبىاسماء خزعل عجىمي192773

24دبلومالموفقية21926البرصةأنبىمبن جاسم محمد192902

25إعداديةالموفقية21926البرصةأنبىاناهيد جاسم شناوة501089

1ماجستيرالموفقية21926البرصةأنبىنورالهدى جبار شنيت380838

2بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبىرباب طاهر ناهي318820

3بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبىهدى عبدالوهاب عبادي247507

4بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبىافياء عواد عبدالكريم192285

5بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبىحنان قاسم بدر9498

ي247543
غدير علي عان 

6بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبى

7بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبىفردوس مطرسر شنيخ247621

8بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبىمالك فالح حسن483420

9بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبىضح عبدالكريم مرزوك483418

10بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبىجهاد جعفر معتوق511390

ن احمد9529 11بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبىضح عبدالحسير

ي9553 ابتهال حارث عبدالنب 
12بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبى

13بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبىنور عماد سالم9414

14دبلومالموفقية21926البرصةأنبىنبأ كامل عطية192289

15دبلومالموفقية21926البرصةأنبىبسملة عطشان عبدالرضا9435

ن عبداالمير192317 16دبلومالموفقية21926البرصةأنبىنبا ماجدامير

17دبلومالموفقية21926البرصةأنبىابتهال نعمة زعيبل53205

18إعداديةالموفقية21926البرصةأنبىايات سالم قدوري9239

19إعداديةالموفقية21926البرصةأنبىزهراء فهد قاسم192330

20إعداديةالموفقية21926البرصةأنبىسح  فالح مطرسر380911

21إعداديةالموفقية21926البرصةأنبىصبا عبدالكريم مرزوك483459

22إعداديةالموفقية21926البرصةأنبىغدير عباس فاضل53065

23بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبىعواطف جبار حسن9470

ي حميد483426
ن
24بكالوريوسالموفقية21926البرصةأنبىسوسن صاف

25دبلومالموفقية21926البرصةأنبىسيناء خضير كاظم511385

26إعداديةالموفقية21926البرصةأنبىايناس علي بناي289074

1دكتوراهالفراهيدى21927البرصةذكرهشام كاظم هاشم345850

2ماجستيرالفراهيدى21927البرصةذكرخضير قاسم خضير383871

3بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرحيدر عبدعلي عبدالرضا502498

ن383882 4بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرحيدر مجيد حسير

5بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرمشتاق جبار عبدالمحسن346137

6بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكروليد حميد مجيد347238



ن511690  محمدعلي حسير
ن 7بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرحسير

ن عبدالكريم11921 8بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكراثير عبدالحسير

ن خزعل11602 9بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرفرقد محمدحسير

ن347932 10بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرايمن صباح عبدالحسير

11بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرعلي حيدر عبدالكريم511599

12بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكراحمد عبدالجبار عبدالعزيز346083

13بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرمهند عبداالمير خضير486755

14بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرعلي عصام عبدالستار346807

15بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرخالد زكي عبود165345

16بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرعصام فاضل مكي420332

17بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرسعد طه عاشور11912

18بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرابراهيم خليل ابراهيم486767

19بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرمحمد صالح ايوب383868

20بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكروسام عبدعلي بديوي486764

ن عباس كزار165367 21بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرحسير

22بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكراحمد عادل طه486748

23بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرمحمد صاحب احمد547659

24دبلومالفراهيدى21927البرصةذكرعمرالمختار علي كاظم511601

25دبلومالفراهيدى21927البرصةذكرعمار عبدالمطلب هاشم165372

ن165348 26دبلومالفراهيدى21927البرصةذكرعلي محمدعلي حسير

27دبلومالفراهيدى21927البرصةذكربدرالدين عبدالخالق لطيف211765

28دبلومالفراهيدى21927البرصةذكرخالد طه عاشور209942

29دبلومالفراهيدى21927البرصةذكررامي عبدالجبار محمد299496

ي يوسف11914
30دبلومالفراهيدى21927البرصةذكرمحمد سبب 

31دبلومالفراهيدى21927البرصةذكرعالء عبدالحميد سلطان11917

ن عيىس محمد556106 32دبلومالفراهيدى21927البرصةذكرمعي 

33دبلومالفراهيدى21927البرصةذكراثير باسل فرج346551

34دبلومالفراهيدى21927البرصةذكرمرتضن محمد معتوق486607

35دبلومالفراهيدى21927البرصةذكراحمد جميل منادى547597

36دبلومالفراهيدى21927البرصةذكروسام محمد جاسم210061

غام علي محمد346503
37دبلومالفراهيدى21927البرصةذكررصن

ي511689
38إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكراحمد محمد راصن

39إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرصباح نوري فرج11599

ن556265 ن اسماعيل حسير 40إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرحسير

41إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرلؤي محمد جاسم11915

42إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرعبدهللا احمد محمد511604

1ماجستيرالفراهيدى21927البرصةذكرصادق ماجد خلف11954

ي11958
هللا عان   خير

2بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرمصطفن

3بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكركرار ميثم عبدالكاظم547596

4بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكراحمد عبدالسادة علي511614

5بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرحيدر غفران الزم511683

6بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرمحمد داخل فرحان210024

ن11980 7بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرامير عمادالدين حسير

8بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكركرار حيدر احمد383782

9بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرحيدر عبدالكريم جميل547663

 علي ذيبان11623
ن 10بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرحسير

ن511613  علي ياسير
ن 11بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرياسير

12بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرجواد عدنان جواد511608



13بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرعلي بهاء محمود11588

14بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرهيثم خالد يوسف354118

15بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرعبدالكريم فاضل صالح383781

16بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرفواز عبدالجبار عبدالعزيز356378

17بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرسجاد عالء كاظم11962

18بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرعبدهللا كاظم عبدالجواد11956

19بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرعمار عبدالرضا علي359508

ن354747 20بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكراحمد صباح عبدالحسير

21بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرحسن ماجد حميد165376

22بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرعلي اسعد كامل211785

ي355065 ي عبدالنب  23بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرمحمد صي 

24بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرخالد ابراهيم اسماعيل479787

25بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرانمار نعيم عبدالجبار11618

26بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرحسن رسول قاسم356538

27بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرهاشم خالد سوادي11959

28بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرمحمدصالح فاضل صالح383743

ن353827 29بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرحسان مجيد حسير

30بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرعثمان قاسم خضير356157

 مكي عباس11976
31بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرمصطفن

32دبلومالفراهيدى21927البرصةذكرمحمد عبدالكريم عبدهللا363006

 سامي قاسم271842
ن 33دبلومالفراهيدى21927البرصةذكرحسير

34دبلومالفراهيدى21927البرصةذكرميثم فريد عبد355690

35دبلومالفراهيدى21927البرصةذكرمصطفن ماجد خلف209910

36دبلومالفراهيدى21927البرصةذكرعلي مكي حنتوش11953

37دبلومالفراهيدى21927البرصةذكرابوالحسن عبدالخالق لطيف11625

ي11585
38دبلومالفراهيدى21927البرصةذكرهيثم زامل شمحن

39دبلومالفراهيدى21927البرصةذكرمصطفن باسم محمد11968

ن احمد محمد511611 40دبلومالفراهيدى21927البرصةذكرحسير

41دبلومالفراهيدى21927البرصةذكرانور ابراهيم حنون355463

42دبلومالفراهيدى21927البرصةذكرقحطان عدنان عبدهللا11591

43دبلومالفراهيدى21927البرصةذكرمحمد حيدر احمد11839

44دبلومالفراهيدى21927البرصةذكرحميد احمد حميد479041

45دبلومالفراهيدى21927البرصةذكرانور حكيم جودة547664

46إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرمؤمل عدنان عبدعلي511595

 صادق خضير367628
47إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرمصطفن

48إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرعبدهللا مؤيد هشام271866

ي165360
 
49إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرعلي نوفل عبدالباف

50إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرحسن انس طارق289153

51إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرعبدهللا صفاء عبدهللا11860

52إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرمحمد هيمن عبداالمير367323

53إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرحيدر جواد رديف11857

54إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرعبدهللا طالل غالي368366

55إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرحسن عبدالرضا عجيل11853

56إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرمحمد حيدر مجيد383977

ن عدنان فارس11652 57إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرحسير

 صالح علي364415
58إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرمصطفن

59إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرعبدهللا ضياء علي365966

60إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرمحمد انس طارق11579



 علي11656
ن 61إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرمحمد حسير

62إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرياش عمار طالب11869

63إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرزين العابدين صالح مجيد11856

ن مجيد383982 64إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرعلي حسير

65إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرعبدهللا سعد محسن11854

66إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرعلي مهدي صالح362898

67إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكركرم جعفر صادق11859

68إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرمجتب  باسم محمد11844

ن مهدي427272 69إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكريوسف عبدالحسير

70إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرحسن معن فيصل165357

71إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرفواز محمد عبدالمجيد11580

72إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرابراهيم نمير داود367949

73إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرعلي فتحي منيخر368289

74إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرحسن عصام نوري11842

75إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكريوسف عيىس جاسم271876

76إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكربسام محمد جاسم383959

77إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرمحمد علي شاكر367502

78إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرمنتظر سمير عابدي511592

79إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكركرم احمد عبدالمنعم165361

80إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرعلي احمد حميد478919

81إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرمرتح  باسم محمد11845

82إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكرحسن نائل حسن479692

83إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكراحمد ضياء خضير356642

84إعداديةالفراهيدى21927البرصةذكربشير عليوي عبيد362761

85بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةذكرمصطفن خالد محمد383769

86دبلومالفراهيدى21927البرصةذكرحيدر علي عبدالرحمن479765

1بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىانعام طاهر سويلم511687

2بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىسهام ضايف راعي11910

3بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىايمان صبيح عبدالحميد556135

4بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىايمان حسن نعمة11601

5بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىهدى احمد مهدي271913

6بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىضح عالء محمود349500

7بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىزينب ضياء بدر511597

8بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىكوثر طاهر عبيد11919

ي345890 يح  9بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىاحالم غاوي شر

اد501218 10بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىزينب محسن شر

11بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىنرجس حميد مجيد210031

12بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىنهاد عبدالقادر ممتاز486631

ن556062  علي ياسير
ن 13بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىياسمير

14بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىشمس خالد عالوي486726

15بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىمريم منصور خضير271919

16بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىحنان موس حميد486769

17دبلومالفراهيدى21927البرصةأنبىزينب علي عبد348657

18دبلومالفراهيدى21927البرصةأنبىبسنة هاشم طالب511605

19دبلومالفراهيدى21927البرصةأنبىزينب حميد مجيد165362

20دبلومالفراهيدى21927البرصةأنبىفاطمة نارص صادق501133

21دبلومالفراهيدى21927البرصةأنبىاسماء عبود معتوق450955

22دبلومالفراهيدى21927البرصةأنبىجنان جبار مالك383831



ي501245
23دبلومالفراهيدى21927البرصةأنبىمريم عبدالرزاق عبدالغبن

24دبلومالفراهيدى21927البرصةأنبىامل حافظ حسن501152

25دبلومالفراهيدى21927البرصةأنبىكوثر عبدالرؤوف عبدالرزاق346420

26دبلومالفراهيدى21927البرصةأنبىنور صالح مجيد11600

27إعداديةالفراهيدى21927البرصةأنبىعطور داود خماس346330

28إعداديةالفراهيدى21927البرصةأنبىميسون فالح حسن450953

29إعداديةالفراهيدى21927البرصةأنبىبيداء شاكر محمود383834

1ماجستيرالفراهيدى21927البرصةأنبىايمان حميد مجيد11660

2بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىرفل حكيم جودة547593

3بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىايمان حسون عبدالهادي352376

4بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىدعاء صادق خضير359370

5بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىزهراء احمد طالب556163

6بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىنور رسول قاسم359194

7بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىزينب رسول قاسم351106

8بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىصفاء عماد عبدالكريم547590

9بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىسارة سنان هاشم547594

10بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىزمن صادق خضير360019

11بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىسارة عبدالكاظم مهوس165374

ي عبدالسيد479812
12بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىايات هانن

13بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىسح  نجم كاظم355816

ن356970 14بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىامنية طه ياسير

15بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىزهراء ماجد حميد165387

16بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىفاطمة اياد سهيل11596

17بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىضح قاسم محمد11621

18بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىعذراء موس حميد479747

19بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىامل عباس صادق11960

20بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىعذراء شاكر حميد11977

21بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىهبة عليوي عبيد352906

22بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىفاطمة عبدالزهرة مذكور271846

23بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىامل جميل عبدالواحد165370

24بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىسح  عدنان علي511681

25بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىرحاب عبدالزهرة مذكور271854

26دبلومالفراهيدى21927البرصةأنبىرغدة نجم كاظم353493

27دبلومالفراهيدى21927البرصةأنبىدينا صباح نوري11965

28دبلومالفراهيدى21927البرصةأنبىاناهيد عبدالجبار مجيد383739

29دبلومالفراهيدى21927البرصةأنبىنور عبدالحافظ عبدهللا11594

30دبلومالفراهيدى21927البرصةأنبىصابرين شاكر معتوق165395

31دبلومالفراهيدى21927البرصةأنبىفاطمة جاسم محمد11978

32إعداديةالفراهيدى21927البرصةأنبىاالء عماد عبدالكريم547586

33إعداديةالفراهيدى21927البرصةأنبىزينب احمد طه165354

34إعداديةالفراهيدى21927البرصةأنبىزينب نبيل محمدعلي556006

35إعداديةالفراهيدى21927البرصةأنبىايات شاكر حميد11846

36إعداديةالفراهيدى21927البرصةأنبىاشاء رسول قاسم365605

37إعداديةالفراهيدى21927البرصةأنبىنورس صباح نوري11850

38إعداديةالفراهيدى21927البرصةأنبىغدير عماد عبدالكريم547588

39إعداديةالفراهيدى21927البرصةأنبىزينب منصور خضير271891

40إعداديةالفراهيدى21927البرصةأنبىسارة مازن طالب479915

41إعداديةالفراهيدى21927البرصةأنبىزهراء رسول قاسم421628



42إعداديةالفراهيدى21927البرصةأنبىليل عصام نوري11871

43إعداديةالفراهيدى21927البرصةأنبىدانيا صباح نوري356256

ايالف علي عباس354613
44إعداديةالفراهيدى21927البرصةأنبى

45إعداديةالفراهيدى21927البرصةأنبىسح  صادق خضير366174

46إعداديةالفراهيدى21927البرصةأنبىضح عليوي عبيد11877

47إعداديةالفراهيدى21927البرصةأنبىري  هام خالد محمدصالح361260

48إعداديةالفراهيدى21927البرصةأنبىفاطمة عالء محمود368048

هدية هيثم عبدعلي209911
49إعداديةالفراهيدى21927البرصةأنبى

ن محمد547591 50بكالوريوسالفراهيدى21927البرصةأنبىبتول عبدالحسير

51دبلومالفراهيدى21927البرصةأنبىحنان عاشور محمود360464

52إعداديةالفراهيدى21927البرصةأنبىفاطمة صباح عناد165358

1دكتوراهشط العرب61928البرصةذكرمحمد علي جي 303580

2ماجستيرشط العرب61928البرصةذكرعماد حسن عبدهللا302755

هللا229201 3ماجستيرشط العرب61928البرصةذكرجعفر خليل خير

ي عبدالكريم423407 4ماجستيرشط العرب61928البرصةذكرعلي عبدالنب 

5ماجستيرشط العرب61928البرصةذكرمحمد رحيم غريب426829

 علي غضبان303002
ن 6ماجستيرشط العرب61928البرصةذكرحسير

7دبلوم عاليشط العرب61928البرصةذكرمؤيد غازي فرحان303625

8بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمكي علي فاضل33690

9بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعالء ضياء جاسم229946

10بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمنذر عبدالواحد عصفور544281

11بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعلي هودان حميدي512043

12بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعبدالخالق حمزة عباس303732

13بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرفوزي صادق صالح426721

14بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرقيرص عبدالسادة هيال544277

15بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرفاروق عبدالكريم خضير33868

16بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراحمد يونس حمود512127

17بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرنارص قاسم صالح23270

18بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكريوسف عبدالصمد شحان512056

19بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحامد حميد عبدالسادة511938

20بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرميثم طه عبود33489

ي نارص303801
21بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعباس راصن

22بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحيدر عبدالرزاق فاضل512100

23بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحيدر عبدالغفار عبدالرزاق33009

24بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمنذر هومان حميدي228782

25بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعالء عودة كنعان304048

26بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرصادق خصاف جري423726

 علي حميد423484
ن 27بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحسنير

28بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرفراس عبدالرضا مطرود416882

29بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعلي احمد عبود228915

30بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرلؤي محمد جاسم33470

31بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمنذر مول حسن33553

ن مول228647 32بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرجاسم عبدالحسير

ن رحيم422936 33بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكربهاء عبدالحسير

34بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعمار يرس عمران23269

35بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمثبن هادي سلمان228886

36بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمصطفن نارص جاسم33011

37بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراحمد عبدالواحد عبدهللا33033



ن موس33388 ن محمدحسير 38بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرامير

ن نارص33025 39بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرطالب عبدالحسير

40بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعدي عبداالمير ابراهيم424028

41بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعلي حسن عبدالمالك426693

42بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرصالح صباح صالح424092

ن عبدالهادي عبدالوهاب512082 43بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحسير

44بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرايمن عبدالسادة خلف426178

45بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرضياء عبدالهادي عبدالوهاب422952

46بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرهاشم متعب طه32993

47بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمحمد جميل سعد33024

48بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراحمد شهاب احمد303563

49بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمحمود شاكر نعمة229102

50بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمهند عادل زويد229121

 علي طبك33361
ن 51بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرامير

52بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعلي غازي نارص544275

53بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعالء صالح جواد512038

54بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمحمد حميد عبدالرسول427076

55بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكريوسف الزم نعيم422964

56بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمحمد كاظم يوسف229153

57بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعدنان نعيم طه23266

ن حميد33801 58بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراحمد عبدالحسير

ن33028 59بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمؤيد جودة عبدالحسير

60بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعبدهللا وديع علي422836

61بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراحمد كامل منصور228708

ن جواد سلمان33007 62بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعبدالحسير

63بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرصفاء نوري هاشم33694

64بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرقاسم كاظم عباس229184

65بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحيدر كريم قاسم555443

ن424145 66بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعلي هاشم حسير

67بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرصالح كريم الزم33594

68بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعقيل يوسف عبدهللا33985

69بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحيدر ناظم حاتم512120

70بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرفاضل عباس علي303541

71بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمسلم عبداالمير درويش512092

72بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعلي فاخر طالب25494

 علي محمد512086
ن 73بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحسنير

74بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكركرار جبار كاظم229108

ي33369 75بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمسلم جاسم عبدالنب 

76بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكركرار محمد سعيد33014

77بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراسامة عبدالستار جبار33771

78بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحسن توفيق سالم512065

79بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحيدر علي هودان303610

80بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراحسان حميد نعيم23276

81بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمحمد علي هادي33013

82بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمصطفن خالد حاتم544288

83بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرصالح علي مالك33937

84بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرقحطان عدنان كامل23274

85بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعامر عصمان نارص425946



ن303643 86بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرسيف علي حسير

87بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمصطفن كريم نعيم23268

88بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعبدهللا احمد منصور512055

89بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمحمد سلمان اسكندر423303

90بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعلي عبدهللا شناوة33040

91بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراحمد فاخر طه33517

92بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراحمد عبدهللا ابراهيم511924

93بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمحمد حمود مول33012

94بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعلي محمدباقر صالح228986

95بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرضياء نافع محمد512051

96بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمحمد عبدهللا سعود23264

97بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراحمد خالد عبادي23272

98بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكروسام ماجد عبدالشهيد512085

99بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعقيل محمد جاسم33658

100بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعباس مزهر جابر33043

101بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراحمد ضياء حميد423012

102بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعباس حسن علي23265

103بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحازم جبار عبدالمعبود512040

104بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحمزة حيدر جاسم228734

105دبلومشط العرب61928البرصةذكرجعفر محمدباقر صالح229134

106دبلومشط العرب61928البرصةذكرداخل حسن محسن33614

107دبلومشط العرب61928البرصةذكرنجاح عبد عبدالزهرة33581

108دبلومشط العرب61928البرصةذكرفالح عبد عبدالزهرة33571

ي33955
109دبلومشط العرب61928البرصةذكركاظم فضل جونن

110دبلومشط العرب61928البرصةذكرعدنان قاسم محسن33997

111دبلومشط العرب61928البرصةذكرماجد محمد حسن33030

112دبلومشط العرب61928البرصةذكرصالح خلف عبيد33503

113دبلومشط العرب61928البرصةذكرقضي الزم نعيم422992

114دبلومشط العرب61928البرصةذكرلفته عبدالمحسن مزعل33020

115دبلومشط العرب61928البرصةذكركاظم حميد فيصل422879

116دبلومشط العرب61928البرصةذكرفاضل محمد حسن جمعه303656

117دبلومشط العرب61928البرصةذكرمحمد قاسم لفته23271

118دبلومشط العرب61928البرصةذكرفالح حسن حمزة423205

ي512105  عبدالنب 
ن 119دبلومشط العرب61928البرصةذكرسمير حسير

120دبلومشط العرب61928البرصةذكرمصطفن احمد حسن33549

121دبلومشط العرب61928البرصةذكرفالح حسن محسن33756

122دبلومشط العرب61928البرصةذكرمحمد علي حمودي426991

123دبلومشط العرب61928البرصةذكرقيس مال هللا مزعل512122

124دبلومشط العرب61928البرصةذكرعبدالرزاق صكبان عودة228968

125دبلومشط العرب61928البرصةذكررياض عبدالحافظ مجيد33740

126دبلومشط العرب61928البرصةذكرابراهيم عبدالغفور عبود426153

ن33055 127دبلومشط العرب61928البرصةذكرعلي محمد ياسير

128دبلومشط العرب61928البرصةذكرميثم نيسان نايف33053

129دبلومشط العرب61928البرصةذكرسعد عبدهللا عاشور33017

130دبلومشط العرب61928البرصةذكرمسلم داود سلمان33392

131دبلومشط العرب61928البرصةذكرباقر جعفر جمعة229067

132دبلومشط العرب61928البرصةذكرحامد الزم منصور32996

ن جبار جنانة33964 133دبلومشط العرب61928البرصةذكرحسير



134دبلومشط العرب61928البرصةذكرهشام عبدالهادي عبدالوهاب424462

ن ابراهيم228957 135دبلومشط العرب61928البرصةذكرموس عبدالحسير

136دبلومشط العرب61928البرصةذكراحمد سامي جمعة23262

137دبلومشط العرب61928البرصةذكرسامر محمد عبدالرضا512101

138دبلومشط العرب61928البرصةذكروسام عبدالرزاق عبدهللا32992

139دبلومشط العرب61928البرصةذكرحيدر سجاد موس33673

140دبلومشط العرب61928البرصةذكرحسن هاشم عباس33401

141دبلومشط العرب61928البرصةذكرعباس هادي جابر512049

142دبلومشط العرب61928البرصةذكرمنتظر جميل سالم33052

143دبلومشط العرب61928البرصةذكرعلي داود علي424399

 علي بدر512057
144دبلومشط العرب61928البرصةذكرمصطفن

145دبلومشط العرب61928البرصةذكرعباس عبداللطيف زيبق512072

146دبلومشط العرب61928البرصةذكرمحمد داخل قادر512053

147دبلومشط العرب61928البرصةذكرمحمد عبدالهادي عبود33748

ي حسن33519 148دبلومشط العرب61928البرصةذكرسعد عبدالنب 

149دبلومشط العرب61928البرصةذكرقيس عبدالسادة حيال544271

150دبلومشط العرب61928البرصةذكراكرم عبيد كاظم33000

151دبلومشط العرب61928البرصةذكرمصطفن يونس محمد511943

152دبلومشط العرب61928البرصةذكرعبدالرزاق حبيب عبدالرزاق422512

153دبلومشط العرب61928البرصةذكرعبدالرضا عبدالشهيد عبدالرضا423352

154دبلومشط العرب61928البرصةذكرمحمد موس عبدالوهاب229034

155دبلومشط العرب61928البرصةذكرحسام عبدهللا عبداالمام33027

ن حيدر قاسم33850 156دبلومشط العرب61928البرصةذكرحسير

ن512113 157دبلومشط العرب61928البرصةذكروسام عبدالكريم عبدالحسير

158دبلومشط العرب61928البرصةذكرمحمد سالم عبدهللا32999

159دبلومشط العرب61928البرصةذكركرار عبدالرحمن محمد228869

160دبلومشط العرب61928البرصةذكرخالد عبدالخالق محمد426757

 علي33482
ن 161دبلومشط العرب61928البرصةذكربالل حسير

162دبلومشط العرب61928البرصةذكرسجاد عبدالكريم احمد34003

163دبلومشط العرب61928البرصةذكرعباس عبدهللا عبداالمام33681

164دبلومشط العرب61928البرصةذكرعلي عبدالرزاق علي33002

165دبلومشط العرب61928البرصةذكرعلي وعد علي423522

166دبلومشط العرب61928البرصةذكرمازن نوري نجم33016

167إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعادل حسن جاسم33417

ن33049 168إعداديةشط العرب61928البرصةذكرصالح حنون حسير

169إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمحمد كرنت خضير424262

170إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعدي فالح فرهود33790

171إعداديةشط العرب61928البرصةذكرفاخر خليل ابراهيم33031

172إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسام جواد كاظم426521

173إعداديةشط العرب61928البرصةذكرهيثم عبدالجليل صالح228696

174إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعدنان منصور ابراهيم229052

175إعداديةشط العرب61928البرصةذكراحمد طعمه طاهر33497

176إعداديةشط العرب61928البرصةذكرنجم عبود حسن33045

ي426495
177إعداديةشط العرب61928البرصةذكراحمد شاكر راصن

178إعداديةشط العرب61928البرصةذكرخالد يعقوب يوسف512045

179إعداديةشط العرب61928البرصةذكرهيثم صدام سالم33379

180إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي منصور ابراهيم544278

181إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي عبدالعباس صكبان23273



182إعداديةشط العرب61928البرصةذكركاظم نجم عبدهللا512111

ي قاسم33465 183إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعامر صي 

ن جي  عاشور511952 184إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسير

185إعداديةشط العرب61928البرصةذكرصالح صادق نجم228719

ن511947  عبدالحسير
186إعداديةشط العرب61928البرصةذكرنظير مصطفن

187إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمنهل فيصل يعقوب229740

188إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي متعب جبار229926

189إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي جواد كاظم423966

ن طه33473 190إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعبدهللا حسير

191إعداديةشط العرب61928البرصةذكرباسم عبدالزهرة شايع423687

ي شاكر حمود33021
192إعداديةشط العرب61928البرصةذكرهانن

193إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمصطفن باسم عبدالزهرة229273

194إعداديةشط العرب61928البرصةذكراحمد عمار بدر422678

1ماجستيرشط العرب61928البرصةذكرعيىس جعفر باقر34571

2ماجستيرشط العرب61928البرصةذكرصالح مهدي صالح25437

3دبلوم عاليشط العرب61928البرصةذكرعلي بركات مقداد544213

ن علوان512418 4بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراحمد حسير

5بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرزيد هشام محمد21579

ن224263 6بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحمزة عباس حسير

7بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعبدالحسن مسلم احمد34749

ن طبك20797 8بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرثائر حسير

9بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراحمد جعفر عبادي20926

10بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعالء صالح حسن512610

11بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمحمدصادق حبيب حسن34611

12بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعلي نجم لفته25491

13بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحسام ثابت ضجر25302

14بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراحمد علي طبك35462

15بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحيدر فالح عاشور34871

16بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمنتظر لفته طه25468

17بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعلي عبدالرزاق قاسم34674

18بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحسن ستار جبار512384

19بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرنور حيدر يونس555445

20بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحسن عبدالرسول عبدالرضا20985

21بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحيدر جواد كاظم25841

ن قاسم35253 22بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكركرار حسير

ن20635 23بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحيدر عبدالستار عبدالحسير

ن كريم عباس20594 24بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحسير

ن عبدالشهيد سنيد34830 25بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحسير

26بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرنوار عبدهللا سعود297877

27بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحسن فالح عبد35022

ن طارق خليل512425 28بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحسير

29بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحميد يوسف حميد224408

30بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمحمد احمد حسن224102

31بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحيدر عبدالزهرة نارص428950

32بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمصطفن عبدالهادي عبود34793

ن نبيل هاشم25312 33بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحسير

34بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرهشام حمد سبهان34923

35بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمصطفن صباح عطية35273



36بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحسن نجم عبود25326

37بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمحمد نجم لفته20658

38بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكركرار جواد كاظم512407

ن35384 39بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراحمد علي حسير

40بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحسن حازم عاصي35000

41بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمحمد فارس عبدالجليل224177

42بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعبدهللا عبدالعظيم منصور420154

43بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرسعيد احمد حسن25684

44بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرثائر نعيم عبود34603

45بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمصطفن مناف جواد27429

46بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرسيف عباس حميد35423

47بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراحمد قاسم صدام35498

48بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرجواد كاظم قاسم25541

49بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمحمود شاكر محمود224335

50بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعباس عزيز عباس21978

51بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكركاظم عباس محمدعلي34624

52بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمجتب  علي احمد35162

ن حازم عاصي34983 53بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحسير

54بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرايهاب سهيل عبدالعباس34946

55بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرخالد حيدر لفته25560

56بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراحمد جابر حمزة420247

ي مكي عمار34584 57بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعبدالنب 

58بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعلي جاسم محمد25692

ي حيدر عبد297660
59بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمحمدتف 

60بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمصطفن عبدهللا زباري555412

61بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعلي طعمة طالب35202

62بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعبدالرحيم داود مهدي25511

63بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمرتضن عبدالكريم عبود421166

64بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحيدر عبدالكريم عبود428960

65بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكركرار رحيم عبدالرضا224034

66بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمحمد توفيق عاصي512621

67بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمحمد عبدالحميد حسن25671

غام عبدالباري جاسم25321 68بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكررصن

69بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمحمد جاسم محمد27350

ن رزاق جبار224141 70بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحسير

71بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراحمد حيدر طاهر25585

72بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعبداالمير عبدالرزاق عبدالرضا428697

73بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكركرار ستار نعمة223959

74بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحيدر حسن غالب20746

75بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمحمد عبدالعزيز شاكر428841

76بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمجتب  عبدالكريم يونس297889

 سجاد مولي428572
77بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمصطفن

78بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمحمد عبدالرضا احمد27552

ن فرج حنون429266 79بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحسير

80بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراحمد ظاهر حبيب34937

81بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرجواد محمدصالح عبدالحي223950

82بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراحمد عادل خزعل512641

83بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمرتضن عدنان سهر34697



84بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعلي سمير سلمان35323

85بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعباس علي عارف20955

86بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعلي مرتضن احمد224158

ن حافظ احمد25659 87بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحسير

ي مهدي224165
88بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمحمد باقر هانن

89بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرالحسن محمد عباس27397

90بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرهشام نارص قاسم25821

91بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرثامر شاكر نعمة34684

92بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكروسام عباس ياش20839

93بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرصفاء فؤاد خلف420480

 علي كاظم428653
ن 94بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحسير

95بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكركرار حيدر مسلم224385

96بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرجميل سالم جميل300095

97بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرسجاد علي احمد35410

98بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعلي اياد عبدهللا428985

ي25484 99بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعلي حسن عبدالنب 

 علي عبدالرضا27286
ن 100بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرتحسير

101بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمحمد صدام غانم512598

ن عبدالوهاب حمود25503 102بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحسير

103بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراحمد علي قاسم35289

104بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعلي عبدالقادر عبدالكريم300064

 علي عباس21906
ن 105بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرتحسير

106بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرفالح حسن طالب35474

107بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعبدالكريم متعب طه25681

108بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعلي ثابت عبدالرحمن25438

109بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمهند جعفر عبدالرزاق25346

ن محمد عبدالرسول429045 110بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعبدالحسير

111بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراسامة كاظم حمزة429190

112بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعلي ماجد عبدالشهيد224026

113بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراحمد نوفل عبداالمير35431

114بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرسيف ناظم حمزة34736

ي27454
115بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراحمد محمد راصن

116بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعلي جبار جمعة429251

117بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرابراهيم عامر عبدالجليل35102

118بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعبدالحكيم محمدباقر صالح224300

119بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراحمد شهاب احمد428826

ن حيدر فاضل21946 120بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحسير

ن34714 121بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرقاسم سلمان حسير

122بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرباقر نعيم عبود34594

123بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمصطفن عبدالكريم احمد34144

ن مطر512405 124بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحيدر حسير

125بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمحمود طارق فالح297696

126بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحيدر مكي عباس512726

127بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرحيدر نوري عيىس21861

128بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعلي حافظ احمد298427

129بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكراحمد صبيح عاشور544191

130بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمنتظر صالح سالم223312

131بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرامجد توفيق عبيد428860



132بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمرتضن وهاب عبود420823

133بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرنزار عادل مكي224254

134بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرمهند عباس يوسف223966

ي34538
135بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكركرار سالم راصن

136دبلومشط العرب61928البرصةذكرعالء كريم عباس21204

ن طه35397 137دبلومشط العرب61928البرصةذكرسالم حسير

138دبلومشط العرب61928البرصةذكرمحمد متعب جبار223310

139دبلومشط العرب61928البرصةذكرعلي صالح مغامس223616

ي21023
ن راصن ي حسير

140دبلومشط العرب61928البرصةذكرراصن

141دبلومشط العرب61928البرصةذكرعلي جعفر مالك34733

142دبلومشط العرب61928البرصةذكرمحمد زهير عباس21791

143دبلومشط العرب61928البرصةذكرعلي عبدالحميد عبداالمام429239

144دبلومشط العرب61928البرصةذكرستار جبار عبدالزهرة21445

145دبلومشط العرب61928البرصةذكراحمد عبيس شهيد428584

146دبلومشط العرب61928البرصةذكراحمد محسن طالب21508

147دبلومشط العرب61928البرصةذكرعلي صالح مهدي35181

148دبلومشط العرب61928البرصةذكرمامون فوزي عبدالرحيم25959

149دبلومشط العرب61928البرصةذكرجواد عبدالصادق عبدالرضا20694

ن جبار عبدالزهرة26406 150دبلومشط العرب61928البرصةذكرحسير

151دبلومشط العرب61928البرصةذكرعلي محسن لفته21157

 علي27224
ن 152دبلومشط العرب61928البرصةذكراكرم حسير

153دبلومشط العرب61928البرصةذكرعلي عبدهللا فالح25643

ن طه25593 154دبلومشط العرب61928البرصةذكرسجاد حسير

155دبلومشط العرب61928البرصةذكرسامي شالل حسن20728

156دبلومشط العرب61928البرصةذكرعلي جواد كاظم22009

157دبلومشط العرب61928البرصةذكرعبدهللا جواد كاظم420648

158دبلومشط العرب61928البرصةذكررعد وعد علي34648

159دبلومشط العرب61928البرصةذكراحمد توفيق سوادي22033

ن خضير421124 160دبلومشط العرب61928البرصةذكرمؤيد عبدالحسير

161دبلومشط العرب61928البرصةذكراحمد مصطفن سالم25550

162دبلومشط العرب61928البرصةذكرحيدر هيثم صدام34637

163دبلومشط العرب61928البرصةذكراحمد عباس احمد34588

164دبلومشط العرب61928البرصةذكرعلي انور كاظم25702

ن ناظم حميدي34726 165دبلومشط العرب61928البرصةذكرحسير

ي35360
166دبلومشط العرب61928البرصةذكرزين العابدين طالب سبب 

167دبلومشط العرب61928البرصةذكراسامة جاسم محمد25519

168دبلومشط العرب61928البرصةذكراحمد اياد عبدهللا429020

169دبلومشط العرب61928البرصةذكركرار عبدالجليل عبدهللا224452

170دبلومشط العرب61928البرصةذكرعلي عبدهللا سعود20551

171دبلومشط العرب61928البرصةذكرعبدهللا جواد كاظم224188

172دبلومشط العرب61928البرصةذكراحمد جواد كاظم25554

ن20674 173دبلومشط العرب61928البرصةذكرمنتظر عبدالحميد عبدالحسير

174دبلومشط العرب61928البرصةذكراحمد جاسم محمد25529

175دبلومشط العرب61928البرصةذكراحمد عبدالكريم سعيد34453

ي صالح512701
176دبلومشط العرب61928البرصةذكرصالح هانن

177دبلومشط العرب61928البرصةذكرمحمد منير منديل428911

ن خضير297936 178دبلومشط العرب61928البرصةذكرمحمد عبدالحسير

179دبلومشط العرب61928البرصةذكراحمد قاسم محمد512431



180دبلومشط العرب61928البرصةذكراحمد عبدالخالق سلمان34811

181دبلومشط العرب61928البرصةذكرامجد عبدالكريم عبود421233

ن21338 182دبلومشط العرب61928البرصةذكرعلي عبدالحميد عبدالحسير

183دبلومشط العرب61928البرصةذكرسالم جميل سعد34842

184دبلومشط العرب61928البرصةذكرميثم عبدهللا عبيد25332

185دبلومشط العرب61928البرصةذكرحسام نعيم عبود34774

186دبلومشط العرب61928البرصةذكروسام ناظم حمزة34785

187دبلومشط العرب61928البرصةذكراحمد طارق خليل512421

188دبلومشط العرب61928البرصةذكراحمد جميل سعد27581

189دبلومشط العرب61928البرصةذكرعباس عبدالرضا عبدالمحسن27606

190دبلومشط العرب61928البرصةذكرمحمود عبدالكريم يونس25452

191دبلومشط العرب61928البرصةذكروسام نعمة يونس297906

192دبلومشط العرب61928البرصةذكرمحمد فراس حمدان232894

193دبلومشط العرب61928البرصةذكرسؤدد جميل سعد25666

194دبلومشط العرب61928البرصةذكرعباس نجم لفته27381

195دبلومشط العرب61928البرصةذكرحامد فوزي شالل34159

196دبلومشط العرب61928البرصةذكرعباس حمزة عاشور21827

 علي قاسم428684
ن 197دبلومشط العرب61928البرصةذكرحسير

198دبلومشط العرب61928البرصةذكراحمد نعيم طه25546

199إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمصطفن احمد جمعة39002

ن عبدهللا سعود23291 200إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسنير

201إعداديةشط العرب61928البرصةذكرخليل جعفر خليل23285

202إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي رعد كامل232928

203إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمحمد يوسف نعمة232771

204إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي ماجد محمد33113

205إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمحمد مرتضن ظاهر425974

206إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحيدر محمد جاسم426309

207إعداديةشط العرب61928البرصةذكرسجاد عبداللطيف توفيق33079

208إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمحمد فوزي صادق35026

209إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسن فوزي صادق37813

210إعداديةشط العرب61928البرصةذكرابراهيم اسعد عدنان23283

211إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعباس محمد عبدالرضا512547

212إعداديةشط العرب61928البرصةذكراحمد قيس مال هللا513438

213إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمحمد اياد بدر428143

214إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي ماجد سعيد33059

215إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمؤمل محمد مجيد38146

216إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي مخلص جبار513485

217إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحيدر صالح اسماعيل38855

218إعداديةشط العرب61928البرصةذكركرار رعد قاسم232623

219إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسن محمد سلمان38519

220إعداديةشط العرب61928البرصةذكراحمد عباس عبدالرزاق232820

ن232983 ن حسير 221إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي ياسير

ي عباس232763
ن راصن 222إعداديةشط العرب61928البرصةذكرياسير

223إعداديةشط العرب61928البرصةذكروائل علي عاشور426432

224إعداديةشط العرب61928البرصةذكرادريس عباس يوسف233077

225إعداديةشط العرب61928البرصةذكرسعيد حافظ مجيد232615

226إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمحمد جواد كاظم23287

ن عبدالسادة298510 227إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي عبدالحسير



228إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي مصطفن جاسم25493

229إعداديةشط العرب61928البرصةذكراحمد خالد عبداللطيف35210

230إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحيدر ريسان جبار38173

231إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسن حيدر نعيم232806

ن232840 ن كاظم حسير 232إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسير

233إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعبدالقادر كاظم عبدالمجيد428126

ن فالح محمدحسن297763 234إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسنير

235إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسن عامر عبدالجليل33118

236إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمحمد عباس نارص23286

ي عبدعلي232715 237إعداديةشط العرب61928البرصةذكراحمد عبدالنب 

238إعداديةشط العرب61928البرصةذكركرار فراس حمدان299984

239إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمهدي رياح منديل38269

240إعداديةشط العرب61928البرصةذكرابوالحسن عادل عبدالوهاب232733

241إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسن نجم عبدهللا232952

ن احمد فارس33103 242إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسير

243إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمحمد ضياء عباس233156

244إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمحمد حسون حسن428176

ي مهدي232749
ن هانن 245إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسير

246إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمهدي سامي حميد38127

ن مول23325 247إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعباس عبدالحسير

248إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمصطفن محمد غالب33074

ي عبدهللا23309 249إعداديةشط العرب61928البرصةذكراحمد ناج 

ن39189  علي حسير
ن 250إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسير

251إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي رياض ترياك233236

252إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمرتضن فالح عبد35475

253إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعقيل عبدالحسن نارص233044

254إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمحمد نارص قاسم427673

255إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمحمد وعد علي223917

256إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي لؤي خلف33107

257إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمنتظر احمد جاسم23288

ن متعب جبار232633 258إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسير

259إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي عبدهللا احمد23320

260إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمصطفن ابراهيم عبيد514341

261إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي عادل احمد428130

ن مهدي33111 262إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي امير

263إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمحمد فاضل كريدي33106

264إعداديةشط العرب61928البرصةذكرجاسم محمد عواد426192

265إعداديةشط العرب61928البرصةذكرهاشم هيثم صدام35117

ي عبدالكريم544267
266إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحيدر هانن

267إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمحمدعلي عبداالمير جبار297743

268إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمحمود عبدالخالق سلمان428054

269إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي عبدالعظيم منصور425924

270إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي حسون حسن513784

271إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمرتضن ابراهيم عبيد513391

272إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعمار جعفر عبدالرزاق33069

273إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمحمد اياد عبادي427859

274إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي وعد ظاهر232725

275إعداديةشط العرب61928البرصةذكرزين العابدين نبيل هاشم233117



276إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي احمد خليل33072

 علي مهلهل232742
ن 277إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسير

278إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمنتظر علي نعيم33067

279إعداديةشط العرب61928البرصةذكرسجاد محمد علي426900

280إعداديةشط العرب61928البرصةذكركرار حيدر عبدالشهيد426096

281إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمحمد علي مهدي23321

282إعداديةشط العرب61928البرصةذكرجاسم مرتضن جاسم23338

283إعداديةشط العرب61928البرصةذكراحمد حيدر دينار35176

284إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعبدالكاظم جواد كاظم426262

ن232689 285إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحفيظ الدين عبداالمير ياسير

286إعداديةشط العرب61928البرصةذكرسيف يوسف عبدالصمد513357

 زكي232941
ن 287إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي تحسير

288إعداديةشط العرب61928البرصةذكرامجد اسماعيل جبار33108

289إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحيدر قيس عزيز23284

290إعداديةشط العرب61928البرصةذكرسجاد احمد جاسم23301

291إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمحمد داود سلمان224484

292إعداديةشط العرب61928البرصةذكرموس مسلم احمد301842

293إعداديةشط العرب61928البرصةذكراحمد منذر عبود35193

294إعداديةشط العرب61928البرصةذكركرار يحبر عباس33066

295إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمحمد فاخر طه35413

296إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسن عبدالحي موس35438

297إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعبدهللا حيدر مجوت426032

298إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسن قضي كاظم33100

299إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمصطفن عبدالمنعم مسلم26103

300إعداديةشط العرب61928البرصةذكرزين العابدين عبدالكريم احمد23290

301إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمحمد حافظ عبدالحسن23295

302إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمحمد داخل حسن26377

303إعداديةشط العرب61928البرصةذكرجعفر احمد مسلم428160

304إعداديةشط العرب61928البرصةذكرخنساء قيس مال هللا513412

ن تيسير خضير513282 305إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعبدالحسير

306إعداديةشط العرب61928البرصةذكرسيف رياض ترياك33083

ن21249 307إعداديةشط العرب61928البرصةذكراحمد مهدي حسير

308إعداديةشط العرب61928البرصةذكرطه نعيم طه297798

ن حسن232824 309إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي حسير

310إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسن عباس محمدحسن33112

 ابراهيم علي428165
ن 311إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسير

ن كريم مانع420877 312إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسير

313إعداديةشط العرب61928البرصةذكرسجاد ميثم صباح232832

ن232965 ن حسير 314إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسن ياسير

315إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمصطفن عبدالخالق حمزة301810

316إعداديةشط العرب61928البرصةذكرسجاد عالء ظاهر233179

ن224249 317إعداديةشط العرب61928البرصةذكرشمد كاظم حسير

318إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسن عالوي جبار35369

319إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي حيدر مجوت426014

320إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمحمد عبدالباري جاسم33070

321إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمحمد مصطفن عبدالوهاب33075

322إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي فراس عبيد301627

323إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمحمد كامل جاسم34564



324إعداديةشط العرب61928البرصةذكرجاسم محمد بدر513654

325إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسن علي نارص33102

ن23280 326إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي فالح حسير

ن35250 327إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعباس صفاء عبدالحسير

328إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعباس صادق عبدالصمد39118

329إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمصطفن احمد جاسم23345

330إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمنتظر طارق حميد39071

331إعداديةشط العرب61928البرصةذكرليث محمد خليل37889

332إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمصطفن توفيق جميل232657

333إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي حمود منصور23334

334إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي قضي كاظم233093

335إعداديةشط العرب61928البرصةذكرجعفر اسعد صكبان233064

ن نوري عيىس23317 336إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسير

337إعداديةشط العرب61928البرصةذكرغيث عبداالمير جبار33119

338إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي مؤيد عبيد35493

339إعداديةشط العرب61928البرصةذكرداود سلمان صيوان426648

340إعداديةشط العرب61928البرصةذكرنجاح حسن طالب301727

341إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسن عالء عودة513457

342إعداديةشط العرب61928البرصةذكراحمد خالد علي23289

343إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي عبدالرضا احمد33101

344إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعلي حسن عزيز426169

345إعداديةشط العرب61928البرصةذكرمحمد عبيس شهيد426059

ن ياش23298 346إعداديةشط العرب61928البرصةذكرعالء عبدالحسير

347إعداديةشط العرب61928البرصةذكرحسن علي دينار38466

ن301556 348ماجستيرشط العرب61928البرصةذكرعلي بدر جعير

349بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرغسان عبدالواحد عبدهللا34649

350بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعالء عبدالرزاق لفته429027

351بكالوريوسشط العرب61928البرصةذكرعبدالمطلب عبدالدايم عواد512453

352دبلومشط العرب61928البرصةذكراستقالل عبادي لفته25535

ن عبدالزهرة قاسم25457 353دبلومشط العرب61928البرصةذكرعبدالحسير

354دبلومشط العرب61928البرصةذكرصباح نوري علي238122

355دبلومشط العرب61928البرصةذكراحمد هاشم قاسم25501

356دبلومشط العرب61928البرصةذكرصادق جعفر محمدرضا35149

357دبلومشط العرب61928البرصةذكرستار فايز يونس34668

1بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىهناء محمد جاسم23263

كوثر لفته علي33029
2بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبى

3بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىعلوية احمد حسن555430

4بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىخالدة عبداللطيف مجيد33722

5بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىسلوى عبدالرسول جمعه302645

6بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىجنان مظفر سهر33383

7بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىكاظمية لفته صالح33822

8بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىمنتىه رزاق عبدالسادة423168

ن423571 9بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىلىم حبيب عبدالحسير

10بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىدجلة حميد عبدالسادة238069

11بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىسهيلة مهدي صالح33557

12بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىشذى اسماعيل جبار33651

13بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىرقية فيصل عودة512119

نورس علي غضبان303519
14بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبى



ن صعيي 512098 15بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىاسيا حسير

ي33447
ي عان  16بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىبسعاد صي 

17بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىفاطمة صبيح شنو229818

ي33620
18بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىسارة خضير سبب 

ى ساهي سعد33459 19بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىبرسر

20بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىشيماء طارق خليل23275

وفاء عبدالعالي جدوع512047
21بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبى

22بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىزمن عماد نزال33001

ن422717 رنا علي حسير
23بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبى

24بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىهدى حبيب عبدالرزاق423865

25بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىسارة مالك خلف302487

26بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىزينب ماجد حسن33026

27بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىفاطمة الزم نعيم33636

28بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىامال عبدالواحد صالح229170

29بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىغفران باسم حميد416918

30بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىمريم عبدالرحيم عبدالحسن426237

31بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىلقاء حبيب عبدالرزاق423761

نور علي ظاهر303158
32بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبى

33بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىبتول مسلم يوسف33705

ي عبدالواحد34046
34بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىدعاء هانن

ن فرحان302508 35بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىهدى عبدالحسير

36بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىزهرة عبدالباري سعيد32995

ي512117
37بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىاشاء محمد شمحن

فرقد علي مهلهل33046
38بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبى

ن33050 39دبلومشط العرب61928البرصةأنبىسورية يونس عبدالحسير

40دبلومشط العرب61928البرصةأنبىهناء فالح فرهود33528

41دبلومشط العرب61928البرصةأنبىزينب طالب حمد33923

42دبلومشط العرب61928البرصةأنبىامل عبدالكاظم جمعة423042

43دبلومشط العرب61928البرصةأنبىنرسين شاكر محمود34033

44دبلومشط العرب61928البرصةأنبىنداء يوسف فهد33602

45دبلومشط العرب61928البرصةأنبىساجدة عبدالصمد عزيز33912

46دبلومشط العرب61928البرصةأنبىحنان جمعة قاسم33730

47دبلومشط العرب61928البرصةأنبىميثاق سليم جواد544241

ن423923 48دبلومشط العرب61928البرصةأنبىاسمهان مجيد عبدالحسير

49دبلومشط العرب61928البرصةأنبىاشاء حميد فيصل422907

50دبلومشط العرب61928البرصةأنبىعذراء عدنان شهيد33434

51دبلومشط العرب61928البرصةأنبىابتهال مجيد الزم33351

52دبلومشط العرب61928البرصةأنبىعذراء حبيب عبدالرزاق423803

53دبلومشط العرب61928البرصةأنبىرشا حبيب عبدهللا512087

ن عباس لفته33540 54دبلومشط العرب61928البرصةأنبىنرمير

55دبلومشط العرب61928البرصةأنبىاالء كاظم عبود33018

ي عبدالرسول عبدالصمد228680
56دبلومشط العرب61928البرصةأنبىتهانن

ن427098 57دبلومشط العرب61928البرصةأنبىحنان عبدهللا حسير

ميعاد علي عبدالصمد33015
58دبلومشط العرب61928البرصةأنبى

59دبلومشط العرب61928البرصةأنبىغفران عبدالغفار سويد33019

60دبلومشط العرب61928البرصةأنبىثناء عبدهللا سلمان33946

61دبلومشط العرب61928البرصةأنبىجواهر نارص مهدي228797

ي228767
62دبلومشط العرب61928البرصةأنبىعذراء انور هانن



63دبلومشط العرب61928البرصةأنبىنجالء مهاوي عبد33527

ي عبدالواحد34056
64دبلومشط العرب61928البرصةأنبىشهد هانن

65دبلومشط العرب61928البرصةأنبىمناهل كريم نعيم423075

66دبلومشط العرب61928البرصةأنبىندى نارص عبدالسادة302504

67دبلومشط العرب61928البرصةأنبىفاتن حسن نارص426457

ن طاهر33443 68إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىحوراء حسير

69إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىدعاء قدوري مزيد228750

70إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىراجحة داخل عبيد23267

71إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىوضحة عبدالصاحب عباس555413

72إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىرويدة داخل عبيد33512

ن طاهر302457 73إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىزينب حسير

1ماجستيرشط العرب61928البرصةأنبىفخرية عبيد موس33063

2بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىشور احمد عبدالصمد420418

زهراء علي قاسم224114
3بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبى

4بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىاشاء كامل منصور224066

5بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىزينب علي قدوري25440

6بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىمها احمد محمد297859

ن512616 7بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىزهراء محمود حسير

8بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىمالذ عبدالرضا عبدالقادر297628

هبة علي سعيد25441
9بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبى

10بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىسح  جواد كاظم555442

11بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىفاطمة رحيم طعمة512415

12بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىبتول جعفر كاظم25650

ن مول512442 13بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىايمان عبدالحسير

14بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىامل كريم مانع224049

15بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىهاجر حيدر عبدالجبار512395

فاطمة علي بدر21704
16بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبى

17بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىيرسى رعد جبار512400

18بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىتغريد جاسم سالم34529

 علي ظاهر298474
ن 19بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىام البنير

20بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىزينب عبدالمطلب عبدالكريم25316

21بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىزينب فاضل عبود223993

22بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىنرجس مصطفن صادق223906

23بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىرويدة جاسم سالم34521

ن هاشم شهاب534003 24بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىحنير

25بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىفاطمة احمد حسن35124

26بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىدعاء باسم حميد428965

رفل سلمان محمدعلي428623
27بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبى

28بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىنورة مسلم حميد21171

29بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىندى ماجد محمد21768

االء حسن علي300453
30بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبى

31بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىعذراء عبدالمناف فاضل25335

32بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىضح جاسم محمد429203

33بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىزينب حنون مجبل224235

34بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىاخالص اسعد غانم512679

زهراء علي مهلهل27513
35بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبى

36بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىنور خالد يعقوب428711

هند مكي عباس429182
37بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبى



38بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىمبن احمد عبدالصمد428778

نور علي هادي512583
39بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبى

40بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىحميد كاظم حسن25489

41بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىسلوى احمد مجيد25328

42بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىزينب سلمان صيوان428848

43بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىميس سلمان محمدعلي428637

زينة علي غضبان299964
44بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبى

45بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىعقيلة عبدهللا احمد20707

46بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىهاجر هاشم عودة34904

47بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىهديل احمد محمد297820

48بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىشى مصطفن عبدالوهاب25339

49بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىزهراء رحيم طبك34616

ن20910 50بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىمبن عبدالستار عبدالحسير

مروة علي مهدي224090
51بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبى

52بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىمحمد عبدالرزاق مالك20809

53بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىسارة قيرص عبود223304

54بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىسكينة مجتب  معتوق25566

55بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىرغداء صدام ثجيل25676

56بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىشهد عالءالدين عبدالزهرة223939

 علي25579
ن ن حسير 57بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىحنير

58بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىزهراء يرس عمران34513

59بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىهبة كامل داود20781

60بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىزينب عادل احمد428925

61بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىزهراء اياد بدر300043

62بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىضح رياح منديل34205

ايات علي نعيم25432
63بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبى

64بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىزينب فاضل هادي34961

65بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىوفاء صادق جعفر25456

66بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىنبا منير منديل34633

ن34660 67بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىزمن قاسم حسير

68بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىسارة داود سعد25473

69بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىفاطمة وعد ظاهر224000

هبة علي غضبان299942
70بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبى

71بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىحنان كاظم مجيد224537

ن مول512374 72بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىايات عبدالحسير

73بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىايمان عباس احمد34152

74بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىهدى رياح منديل34484

ن224121 امنة علي حسير
75بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبى

76بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىاالء حيدر حمزة25304

77بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىميسم عبدالمنعم حسن512411

78بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىورود نارص جميل224151

ن رياض عبداللطيف544249 79بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىحنير

80دبلومشط العرب61928البرصةأنبىنور كاظم عبدالصاحب224578

81دبلومشط العرب61928البرصةأنبىفرح ماجد حسن26447

82دبلومشط العرب61928البرصةأنبىفاطمة محمد يوسف27534

83دبلومشط العرب61928البرصةأنبىنريمان طاهر خلف434096

84دبلومشط العرب61928البرصةأنبىايات كريم حبيب35035

85دبلومشط العرب61928البرصةأنبىحوراء كاظم ايوب34702



ي428749
 
ن عبدالباف 86دبلومشط العرب61928البرصةأنبىرقية حسير

87دبلومشط العرب61928البرصةأنبىزينة صالح مهدي429177

88دبلومشط العرب61928البرصةأنبىهدير اسعد صكبان229687

89دبلومشط العرب61928البرصةأنبىافراح عباس ابراهيم34192

90دبلومشط العرب61928البرصةأنبىهند شهاب مردان20614

91دبلومشط العرب61928البرصةأنبىتف  ماجد محمد23293

92دبلومشط العرب61928البرصةأنبىصابرين كريم مانع428973

93دبلومشط العرب61928البرصةأنبىايات ماجد عبدالشهيد224020

94دبلومشط العرب61928البرصةأنبىهنادي عبدالحسن جاسم20518

95دبلومشط العرب61928البرصةأنبىليل محمد عباس25898

96دبلومشط العرب61928البرصةأنبىغصون ماجد حسن25354

97دبلومشط العرب61928البرصةأنبىسارة جاسم سالم34546

98دبلومشط العرب61928البرصةأنبىغفران فالح حسن27140

99دبلومشط العرب61928البرصةأنبىبتول نزار فاضل35487

100دبلومشط العرب61928البرصةأنبىازهار سلمان لفته35065

منديل مكي عباس429173
101دبلومشط العرب61928البرصةأنبى

102دبلومشط العرب61928البرصةأنبىزهراء عادل خزعل429626

103دبلومشط العرب61928البرصةأنبىورود صادق نارص224132

ي298494 شيماء محمود عبدالنب 
104دبلومشط العرب61928البرصةأنبى

105إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىبتول عمار عبدالواحد513912

106إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىدعاء عقيل حنون23330

ي الزم233219
107إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىعذراء هانن

108إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىسح  ميثم صباح35088

109إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىنورا هشام غصاب425825

ن مول514547 110إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىبتول عبدالحسير

مريم علي قاسم35461
111إعداديةشط العرب61928البرصةأنبى

112إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىمنال نارص قاسم33109

113إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىايات عبدالحي نارص37905

114إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىمريم زهير لفته23278

115إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىنورا فيصل غازي35288

ن513214 هدى علي حسير
116إعداديةشط العرب61928البرصةأنبى

هبة علي ظاهر426746
117إعداديةشط العرب61928البرصةأنبى

118إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىندى عيىس احمد301389

119إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىنور حسن هاشم302364

120إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىشهد عباس محمدعلي38051

121إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىنوال كاظم حسن224077

ي232995
 
122إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىحسناء عالء عبدالباف

123إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىحوراء عباس فاضل428182

124إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىافاق عادل منصور33081

125إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىمريم عدنان سهر232701

126إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىكوثر شامل محمود33094

127إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىزينب حازم علي513824

128إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىضح عباس عبدالقادر544254

عهد عماد علي23315
129إعداديةشط العرب61928البرصةأنبى

ن232776 فاطمة علي حسير
130إعداديةشط العرب61928البرصةأنبى

ن232645 131إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىمنةهللا عبداالمير ياسير

ن513544 132إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىكوثر عدنان حسير

ن232796 كوثر علي حسير
133إعداديةشط العرب61928البرصةأنبى



134إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىفاتن كاظم حسن35041

135إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىزينب صدام ثجيل33093

136إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىبتول حيدر دينار23282

137إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىامال ماجد مطرسر421294

ي426767
138إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىدالل انور هانن

139إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىاية محمد يوسف33076

140إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىسح  رعد مانع23355

141إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىفوزية محمد قاسم33086

ي33064
142إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىرقية عبداالمير ثانن

143إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىبدور هادي عبود426689

ود سلمان محمدعلي427645
144إعداديةشط العرب61928البرصةأنبى

ن297782 فرح علي حسير
145إعداديةشط العرب61928البرصةأنبى

146إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىايات حسن سعود35068

ن زهير لفته23279 147إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىبنير

148إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىفاطمة عبدالحسن جاسم426673

شيماء علي احمد35340
149إعداديةشط العرب61928البرصةأنبى

150إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىعذراء عالء محمدصالح513136

ن فوزي صادق23294 151إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىام البنير

ي513018
 
ن عبدالباف 152إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىنبا حسير

153إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىسارة محمد جاسم20575

154إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىنجالء جاسم محمد34973

ن35107 نورالهدى علي حسير
155إعداديةشط العرب61928البرصةأنبى

156إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىزينب محسن عبود233255

ن عبدالمنعم مسلم33096 157إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىبنير

158إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىفاطمة عالء حسن426702

159إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىمريم محمد قاسم33088

160إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىزهراء محمد عبدالرضا514037

161إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىمعصومة مصطفن صادق232682

ي خليل232787
162إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىنادية راصن

163إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىانصاف احمد محمد513753

ي428148
164إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىاالء كاظم راصن

 علي ظاهر426734
165إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىمصطفن

166إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىاديان سعيد رافع33104

167إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىمالك والء نعمان38970

168إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىحنان عبدالكريم عبود426718

169إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىالطاف شاكر نعمه427896

170إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىفاطمة جبار عبدالصاحب33061

171إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىغصون جبار جعفر428152

ي اياد عبدالزهرة513727
172إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىامانن

173إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىمريم اسامة عبدالعباس38800

174إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىزينب صالح عبد33116

175إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىضح باسم عباس23312

176إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىزهراء منير خلف23305

رواء علي عمران23281
177إعداديةشط العرب61928البرصةأنبى

178إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىفاطمة قاسم عبدالكريم33091

179إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىنبا محمد احمد38660

ابتهال علي كاظم428668
180إعداديةشط العرب61928البرصةأنبى

ن33060 181إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىزينب شاكر عبدالحسير



ي426883
182إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىبتول كاظم راصن

183إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىملوك جاسم محمد421154

184إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىحوراء مصطفن صادق232671

185إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىزينب عادل خزعل513947

186إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىانعام احمد محمد514019

187إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىرباب كاظم مجيد233196

188إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىتبارك كامل منصور233136

189إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىرقية قضي عدنان23277

ايمان علي طالب35140
190إعداديةشط العرب61928البرصةأنبى

191بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىاحالم علوان عبدالسادة224041

192بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىظالل عباس علي21553

193بكالوريوسشط العرب61928البرصةأنبىايات نجم عبود25571

194دبلومشط العرب61928البرصةأنبىعذراء محسن مجبل34225

195دبلومشط العرب61928البرصةأنبىزينب سليم جواد25495

196دبلومشط العرب61928البرصةأنبىكفاية عبدهللا عبدالحميد428944

هناء مسلم علي35051
197دبلومشط العرب61928البرصةأنبى

198دبلومشط العرب61928البرصةأنبىزينب بدر عبدالرزاق21006

199دبلومشط العرب61928البرصةأنبىفاطمة طالب حمد429217

200دبلومشط العرب61928البرصةأنبىزينب مسلم حميد512482

201إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىسها صبيح شنو21662

202إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىرنا ثامر غياض426666

203إعداديةشط العرب61928البرصةأنبىهدى عبد دايم300013

1دكتوراهالبرصة القديمة21929البرصةذكراحمد جاسب جبار381470

ن381198 2دكتوراهالبرصة القديمة21929البرصةذكرفراس حسن عبدالحسير

3ماجستيرالبرصة القديمة21929البرصةذكرمحمد عبداالله علوان13406

4ماجستيرالبرصة القديمة21929البرصةذكراباذر عباس غضبان533650

5دبلوم عاليالبرصة القديمة21929البرصةذكروليد عبدالقادر صالح101868

6بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرخالد هاشم زغير421223

7بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكراحمد عبود احمد13189

8بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرصالح حمد نعيم518694

9بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرمهند نجم عبيد518650

10بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكراحمد هشام يعقوب381449

11بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرزين العابدين احمد عبدالصمد518671

ي منور264935 12بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرباسل ناج 

13بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرمصعب موس جعفر13174

14بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكررعد جعفر حسن518674

15بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرعماد سامي جاسم561716

16بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرضياء محمد يوسف13475

17بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرمرتضن عبدالجليل حمود13410

18بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكراحمد سمير عباس13175

19بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكراحمد جميل لفته518702

20بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرمحمد سعيد عبدالعزيز13180

21بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرعباس يوسف عبدالواحد518669

22بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكروالء محمود جبار14016

23بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكروليد ابراهيم حبيب518703

ن518696 24بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرحسن جابر حسير

 علي381204
ن 25بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكراسامة عبدالحسير

26بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرسامر سامي شبيب141966



27بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكررياض عبدالرزاق حسن14017

هان خلف518687 28بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرعادل شر

هللا خصاف141958 29بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرواثق خير

ن13402 30بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرعباس قاسم حسير

31بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرماجد جارح حوشان142003

32بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرجعفر حسون فهد141983

33بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرعباس فاضل مجيد387985

34بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكراحمد جاسم محمد علي264811

35بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرمهيمن عبداالله علوان13182

36بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرعلي صادق يحبر518640

ن13177 37بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرادريس علي حسير

38بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكراحمد منذر جاسب381498

39بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرمصطفن عبدالرزاق فالح421322

40بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرظالل مهند قاسم518698

41بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكراحمد جاسم محسن289728

ن شاكر احمد381510 42بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرحسير

43بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرحيدر حسن مجيد381519

44بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرحيدر حدود احمد141904

45دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرسعيد عبدالوهاب صيهود518707

46دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرعلي عبدالسادة مختاض450932

47دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرعالء كامل كاظم518645

48دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرعلي حافظ شهاب518691

49دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرمحمد قاسم نارص141912

ف142008 ف عبدالمجيد شر 50دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرشر

51دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرسعد غازي محمد381182

52دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرثامر ياش مجيد264764

53دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرماب احمد فرج544606

ن نارص101904 54دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكركرار حسير

55دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكراحمد عبدالعباس خيون13167

56دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرعلي منذر جاسم289722

57دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرسعيد رياض عبدالرزاق289163

58دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرعالء مازن عدنان518685

59إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرعاطف جاسم هاشم264836

60إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرقاسم مهدي عبدهللا13190

61إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكركاظم جواد مصطفن265062

ن جابر13405 62إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرعلي عبدالحسير

63إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرعلي جاسم كوز544594

64إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرسلمان سمير سلمان289186

65إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرمحمد علي عبدهللا13162

66إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكريوسف صالح يوسف428284

 منصور علي388238
67إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرمصطفن

68إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرمحمد ياش مجيد13194

ن14026 1ماجستيرالبرصة القديمة21929البرصةذكرعباس زكي عبدالحسير

2دبلوم عاليالبرصة القديمة21929البرصةذكرفاضل صباح محمد381682

3بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرمحمد عادل عبدالكريم381082

ي101597 4بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرمحمد علي عبدالنب 

5بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرعلي صباح نوري263623

6بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرماهر جبار حسب381125



7بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرمصطفن عبدالرزاق حسن381678

8بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرحسن جميل اسماعيل381110

9بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكراحمد عبدهللا شيال381069

10بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرابراهيم سعيد عبدالعزيز381115

11بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرعلي جواد محمد12152

ي موس381064
12بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكررضا حف 

13بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرحسن احمد نارص13395

14بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرعلي عمران موس12092

15بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرعباس خلف مهنا14032

16بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرحيدر فائز بستان12109

 علي حمزة519115
ن 17بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرحسير

ي شاكر كريم519103
18بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرهانن

ي381046
19بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرعلي مسلم راصن

20بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرمحمود وليد خالد12103

ن289717 ن هشام حسير 21بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرحسير

22بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرصباح صالح عبدالمهدي12169

23بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرمحمدرضا بشير عبدالخرصن142191

ن هالل ثجيل142397 24بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرحسير

25بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكروالء عماد جاسب381119

26بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكراكرم رياض موس14035

27بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكراحمد خالد هاشم420490

28بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرمحمد جواد كاظم142127

29بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكراحمد عبدالكريم خضير381060

ن12157 30بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرحيدر قاسم حسير

31بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكربهاء محمود جبار14030

ن رحيم142136 32بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرعلي حسير

33بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرابراهيم صادق جعفر12090

34بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرمصطفن قاسم يازع14033

35بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرعالء رياض قاسم14027

36بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكركرار وسام عبدالصاحب142355

37بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرمحمد جعفر حسون13394

ي101644 38دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرفراس علي عبدالنب 

39دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرانور جواد محمد12149

40دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكراحمد فيصل حامد142149

41دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرابراهيم نبيل اسماعيل381107

42دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرعلي صباح عبدالوهاب14031

43دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكراحمد عبدالكاظم يعقوب12163

44دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرعلي صالح مهدي381097

ن519084 ي حسير
45دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكراحمد هانن

46دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكراحمد شهاب محمد12160

47دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرصادق جعفر حسون289161

ن عبدالكريم شميل142244 48دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرحسنير

49دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرحسن صالح عجىمي12091

50دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرماهر عبدالزهرة جابر14028

ي420430
51دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرعبدالرضا كاظم راصن

ن72020  علي حسير
52دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرمصطفن

53دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرعلي عبد معتوق381090

ن142077 54دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرغانم فؤاد حسير



55دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرمحمد اسعد احمد381086

56إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرنزار فاضل مجيد142487

ي518960 57إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرمهند محمدفهىمي صي 

58إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكريوسف عمر محمد264027

59إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرحسن كريم فاضل13398

60إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرقاسم سعيد عبدالوهاب518989

61إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرعباس فاضل سليم13384

62إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرعلي احمد علي544525

63إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرعلي ماجد جارح142506

ق طالب381000 64إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرمشتاق مرسر

65إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرسجاد رائد عبيد142546

66إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرخالد سدخان مكي103177

67إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرعبدالرحمن مثبن عبدهللا13393

ن محمد عبدالكريم14022 68إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرحسير

69إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرحسن صباح نوري381667

70إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرسجاد عمار حسب518998

ن رحيم142525 71إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكررحيم حسير

72إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرنواف عبدهللا حميد381054

73إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرمنتظر باسم جاسم13385

74إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكراحمد محمدزكي شهاب381011

75إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرمحمد هيثم هادي13399

ن عبدالعظيم محمد13400 76إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرحسير

77إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكركرار رعد علوان13397

78إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكروليد خالد عبدهللا14018

79إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرمحمد كاظم تميم381004

80إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرعبدهللا مصعب موس13387

81إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرعلي صابر جي 14021

82إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرحامد عباس سالم561704

83إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرمصطفن عبدالرزاق عباس13388

ي142231 84إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرعبدهللا صالح عبدالنب 

85إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرمجتب  محمد عبدالرضا544529

86إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرمهند احمد عبود289732

87إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرهذال همام عبدهللا142539

88إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرابراهيم عبدالمجيد صالح289172

89إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرمصطفن قاسم كريم13383

90إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرخرصن عبداالمير عبدالسيد289191

91إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرمصطفن سعد جمعة14020

92إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرجعفر باقر عبود381663

ن منتظر حسن380992 93إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرحسنير

94إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرياش عمار حسب380974

95إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرعلي طالب كامل518974

96إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكراحمد محمد عبدالرحمن142591

97إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرعباس صبيح عبدالرضا14023

98إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرحيدر عبدالعباس خيون13392

99إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرابراهيم حبيب عبدعلي518925

100إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكركاظم قاسم عبدالحسن142459

101إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرمجتب  رياض يعقوب13382

102إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرعالء ضياء جبار544521



ن محمود518848 103إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرالحسن حسير

ن381009 104إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرسجاد عباس عبدالحسير

105إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرموفق سعيد جبار561697

106إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرعبدالجبار محمود عبدالجبار101679

107إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرمحمد صادق سالم142558

108إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرطاهر جبار حسب380980

109إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرياش صادق علي13391

110إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرصادق جعفر علي450914

111إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةذكرعلي بهاء فاضل12121

 علي12096
112بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةذكرعالء عبدالخرصن

ن14025 113دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرجعفر علي حسير

ي71873  عبدالنب 
ن 114دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكرهادي عبدالحسير

ي13396  عبدالنب 
ن 115دبلومالبرصة القديمة21929البرصةذكررياض عبدالحسير

ن عبدالصاحب13166 1ماجستيرالبرصة القديمة21929البرصةأنبىساجدة عبدالحسير

 علي561703
ن 2ماجستيرالبرصة القديمة21929البرصةأنبىمها عبدالحسير

3ماجستيرالبرصة القديمة21929البرصةأنبىمها طاهر عباس381464

ي حسون544626 4بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىجميلة صي 

5بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىوليدة خضير جمعة450915

ي13185 6بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىعلية هادي باج 

7بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىليل نزال عجيل102461

8بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىسها عبدالحميد عبدالحليم381168

جنان علي كاظم289714
9بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبى

10بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىضح غازي محمد381452

ي اديب حمودي381191
11بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىامانن

12بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىايناس عدنان ايوب13481

13بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىعلياء عصام عبدالرزاق381490

14بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىابرار خالد هاشم381159

 علي561702
ن 15بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىسها عبدالحسير

 علي13165
ن 16بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىرشا عبدالحسير

17بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىوفاء عبدالحميد خضير561700

18بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىمنتىه كاظم غضبان421300

19بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىصفا جميل لفته289730

20بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىشيماء عبدالوهاب عبدهللا450933

21بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىاالء عبدالعزيز عبدالسالم13170

22بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىنجالء هادي محمود544585

23بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىصابرين محمد عبدالرحمن141993

علياء علي مهدي388272
24بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبى

ي مطر381146
25بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىابتسام موسر

ن هالل142015 26بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىشيماء عبدالحسير

27بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىشذى طارق جعفر141972

28بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىرجاء عبدالكريم عبود387949

29دبلومالبرصة القديمة21929البرصةأنبىنجاح عبدالستار زامل14015

30دبلومالبرصة القديمة21929البرصةأنبىحياة عبود درويش101883

31دبلومالبرصة القديمة21929البرصةأنبىمنال عبدالكاظم معيدي13409

ن عبدالرزاق13408 32دبلومالبرصة القديمة21929البرصةأنبىعذراء عبدالحسير

33دبلومالبرصة القديمة21929البرصةأنبىابتهال عباس عبدالوهاب13163

34دبلومالبرصة القديمة21929البرصةأنبىهند بكر عبدالصمد265091

هناء علي نعيم13404
35دبلومالبرصة القديمة21929البرصةأنبى



36دبلومالبرصة القديمة21929البرصةأنبىمبن يوسف عبدهللا381462

37دبلومالبرصة القديمة21929البرصةأنبىنجالء عبدالرزاق جاسم388329

38دبلومالبرصة القديمة21929البرصةأنبىلىم صباح عبدهللا381457

ماجدة سدخان مكي101802
39دبلومالبرصة القديمة21929البرصةأنبى

40دبلومالبرصة القديمة21929البرصةأنبىرجاء داود سلمان450912

41إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةأنبىكريمة عبدالودود عيىس13161

42إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةأنبىسارة كريم كاظم518677

1ماجستيرالبرصة القديمة21929البرصةأنبىنبا كريم احمد420745

2ماجستيرالبرصة القديمة21929البرصةأنبىنجوان حسن سبع14034

3بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىرانية هيثم توفيق519093

ي ناظم محيسن142179
4بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىتهانن

5بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىنادين سمير عباس14029

6بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىلببن مسلم عبدالكريم519125

ي12166
7بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىصبا طه تف 

8بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىميادة عبدالكريم محيسن420658

9بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىرباب حسن صي 544652

ي جبار12088 10بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىرنا تاج 

ي37730
11بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىصابرين عبداالمام ثانن

12بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىازهار عباس سالم142283

13بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىهبة جواد كاظم142157

14بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىلىم محمود عبدالجبار12094

15بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىمها مجيد محمدرضا12168

ابتهال علي عبدالسادة142098
16بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبى

17بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىلولوة ثامر سلطان12087

جهان علي طاهر420522
18بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبى

حنان علي حمد12165
19بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبى

20بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىاسيل غسان فاضل381658

21بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىايمان طاهر عباس381685

22بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىدالل عباس جخيور142067

23بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىزهراء صالح عجىمي12089

24بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىورود سعيد عبدالوهاب519076

ن نارص519111 25بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىرجاء عبدالحسير

26بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىسهام طارق عبدالكريم12162

ن عباس سالم142263 27بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىحنير

28دبلومالبرصة القديمة21929البرصةأنبىفاطمة جاسم محسن12154

29دبلومالبرصة القديمة21929البرصةأنبىسارة سمير حمزة142115

30دبلومالبرصة القديمة21929البرصةأنبىتحرير قاسم سلمان263612

31دبلومالبرصة القديمة21929البرصةأنبىصابرين فاضل سلمان381032

32دبلومالبرصة القديمة21929البرصةأنبىزهراء فاضل مجيد12135

33دبلومالبرصة القديمة21929البرصةأنبىفضيلة جعفر عبود420584

34دبلومالبرصة القديمة21929البرصةأنبىغفران عبدهللا مجلي519066

35إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةأنبىفاطمة جواد كاظم142468

36إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةأنبىاسماء عبدالعزيز عبدالسالم13389

37إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةأنبىمالك الروح مصعب موس13386

نوال علي عبدالسادة381013
38إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةأنبى

39إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةأنبىهناء نيى طعمة518928

40إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةأنبىسارة جواد ابراهيم101571

ن142449 41إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةأنبىبتول فؤاد حسير



42إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةأنبىفاطمة باسم محمد14024

ة محمد عبدالصمد264092 43إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةأنبىامير

44إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةأنبىاالء عبدالحميد خضير561706

45إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةأنبىاية خالد هاشم380969

46إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةأنبىنجالء نيى طعمة518937

47إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةأنبىشفاء ستار جبار142554

48إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةأنبىنور سعد سلطان101502

مريم علي امجد263630
49إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةأنبى

50إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةأنبىزهراء صبيح عطوان264040

51إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةأنبىتبارك طارق عبدالكريم13390

ي381759
52إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةأنبىفاطمة مسلم راصن

53إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةأنبىنور اسامة عبدالجبار39276

54إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةأنبىجنات باسم محمد518908

55إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةأنبىهنادي سعيد عبدالوهاب518981

56بكالوريوسالبرصة القديمة21929البرصةأنبىاسماء عبدالرضا عارف142087

ن12158 57دبلومالبرصة القديمة21929البرصةأنبىكوثر نارص حسير

ي عبدالواحد142103 58إعداديةالبرصة القديمة21929البرصةأنبىماجدة ناج 

1ماجستيرالعش ار21930البرصةذكرعبدالمنعم شاكر فالح421942

2ماجستيرالعش ار21930البرصةذكرحسام اسعد عبدالسادة544937

3ماجستيرالعش ار21930البرصةذكراحمد عبيد مشجل556519

4دبلوم عاليالعش ار21930البرصةذكرعبدالكاظم عبدالرضا كاظم487960

ي522748 5بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرابراهيم قاسم عبدالنب 

6بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرمصطفن عدنان عودة20278

7بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرعدنان جمعة جاسم263358

هان500978 8بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرمحمد فاضل شر

9بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكروسام جبار جزل557030

ن خيون مول342409 10بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرامير

11بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرارشد عبدالحسن غضبان263355

غام كاظم عبدالرضا533791 12بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكررصن

13بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرمنذر شاكر فاضل18427

ن عبدالرؤوف342261 14بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرعدي حسير

ي522793
ن تف  15بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكررياض حسير

ن عباس حسن210010 16بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرحسنير

17بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرجعفر ضياء احمد201457

18بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرمازن االء حمود534270

ن478465  عبدعلي حسير
19بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرمصطفن

ن كطافة318059 20بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرعامر حسير

21بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرصدام عباس بوهان533798

22بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرعامر عبدالهادي عباس342411

23بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكروسام عباس هاشم263350

ن522757 24بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرسجاد علي حسير

25بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرهاشم محمد عبود555386

26بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرمثبن طالب فالح533797

27بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرابراهيم يحبر ابراهيم342239

ن18242 28بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرحيدر عبدالزهرة ياسير

29بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرعامر سعدون حسون342226

هللا مرزوك502439 30بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرحيدر خير

31بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرمنتظر حسن عبد21956



32بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرحسن محسن هاشم544957

33بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرعبدالرضا احمد خضير555332

34بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرمحمد عماد كاظم422552

35بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكراحمد عاشور فالح317924

36بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرمنار يحبر خلف201444

37بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرحسن عبدالمجيد عبدالكريم487956

38بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكراحمد كاظم سلطان487928

39بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرعلي صالح حسن522628

40بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرحسن محسن جابر201450

41بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرعماد عجد بدن342417

42دبلومالعش ار21930البرصةذكرعبدالمحسن عبدالجليل طاهر317842

43دبلومالعش ار21930البرصةذكراسعد صباح عالوي18280

44دبلومالعش ار21930البرصةذكرمفيد عبدالرضا خضير436193

45دبلومالعش ار21930البرصةذكرمحمد ماجد سوادي533776

ن289210 46دبلومالعش ار21930البرصةذكراثير فيصل حسير

47دبلومالعش ار21930البرصةذكرسجاد كاظم محمد217699

48دبلومالعش ار21930البرصةذكرعبدالخالق ذنون خلف201387

49دبلومالعش ار21930البرصةذكرمحمد عبدالسالم جهان342143

50دبلومالعش ار21930البرصةذكرعباس عبدالباري عواد210072

51دبلومالعش ار21930البرصةذكرابراهيم جاسم سكر201399

52دبلومالعش ار21930البرصةذكراحمد حامد شاكر289194

ي18416
53دبلومالعش ار21930البرصةذكرباسل جلوب بانن

54دبلومالعش ار21930البرصةذكرحيدر علوي عباس521687

55دبلومالعش ار21930البرصةذكرمازن عبد صياح201409

56دبلومالعش ار21930البرصةذكرعلي محمد جاسم477063

57دبلومالعش ار21930البرصةذكرمحمدرضا عبدالكريم صابر21326

58دبلومالعش ار21930البرصةذكراحمد جبار نعيم320820

59دبلومالعش ار21930البرصةذكرفراس خميس نعمة522772

60دبلومالعش ار21930البرصةذكرمحمد مكي عبدهللا263338

61دبلومالعش ار21930البرصةذكرمصطفن عبدالحسن طه201459

62دبلومالعش ار21930البرصةذكراحمد باقر محمد201454

63دبلومالعش ار21930البرصةذكرمحمد عبدالهادي معتوق468833

64دبلومالعش ار21930البرصةذكرميثم حسن عبدالودود342215

65إعداديةالعش ار21930البرصةذكرمصطفن عادل جايد201460

66إعداديةالعش ار21930البرصةذكرعماد كاظم ثجيل20101

67إعداديةالعش ار21930البرصةذكرخالد عبداللطيف متليك387159

68إعداديةالعش ار21930البرصةذكرفاضل محمد خلف500999

1بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرعلي محمد محسن210057

2بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكراحمد عبداالمير علي523503

3بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرعباس مكي عودة201723

4بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرعبدالهادي قحطان نوري87184

5بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرمحمد عبدالخالق حميد21895

6بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكراحمد محمد عبدالرضا21902

7بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرسيف عقيل لفته341978

8بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرعباس ماجد سوادي468843

ن كفاح نارص19748 9بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرحسير

10بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرمصطفن وميض هاشم556609

ن عبدالعزيز342554 11بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرنوار ياسير



12بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرعبدالعزيز حبيب ابراهيم18583

13بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرعلي عبدالكريم قاسم201777

14بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرعباس علي سوادي21823

15بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكركرار قاسم سعود341964

16بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرسجاد قاسم لفته19807

17بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرزين العابدين شكري شاكر18039

18بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرفهد محمد عبدالرضا21470

ن عبيد مشجل422646 19بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرحسير

20بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرمحمد ابراهيم جاسم201863

ن شهاب راشد19754 21بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرحسير

22بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرمحمد صباح عزيز87215

23بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرايمن خالد عودة318155

24بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرغيث مفيد عبدالرضا342525

25بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرمحمد داود عبداالمير421817

26بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكراحمد مامون احمد201831

27بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرعماد كاظم علي18917

ن كاظم طالب342032 28بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرحسير

ن87226 29بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرمحمد عبدالرضا حسير

30بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرسالم سعدون حسون18830

31بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرمرتضن محمد عبدهللا201811

32بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرزين العابدين صالح مهدي21792

33بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكركاظم ضياء كاظم263154

ي طاهر201793
34بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرعباس وصفن

ن قاسم سلمان387186 35بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرحسنير

36بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرحيدر محمد حليم342510

37دبلومالعش ار21930البرصةذكرمحمد مجيد عبدالحميد210015

38دبلومالعش ار21930البرصةذكرخالد ابراهيم جاسم201859

39دبلومالعش ار21930البرصةذكرمحمد ناظم ضمد18124

40دبلومالعش ار21930البرصةذكرعلي مهدي وحيوح263137

41دبلومالعش ار21930البرصةذكرعباس محمد بوهان87192

ي201834 42دبلومالعش ار21930البرصةذكركرار قاسم عبدالنب 

43دبلومالعش ار21930البرصةذكرحيدر منتظر خلف18929

44دبلومالعش ار21930البرصةذكرسجاد سامي صالح18000

45دبلومالعش ار21930البرصةذكرالمنتظر باسل جلوب19790

46دبلومالعش ار21930البرصةذكرعالء محمد جبار544479

47دبلومالعش ار21930البرصةذكرمرتضن رياض عبدهللا11972

48دبلومالعش ار21930البرصةذكرمحمدعلي عادل جاسم201826

49دبلومالعش ار21930البرصةذكراحمد ستار جابر421849

50دبلومالعش ار21930البرصةذكركاظم عبدالخالق حميد21865

ي201786
51دبلومالعش ار21930البرصةذكرعلي فيصل حصبن

52دبلومالعش ار21930البرصةذكرعلي باسل جلوب18861

53إعداديةالعش ار21930البرصةذكرصفاء حلىمي محسن202110

54إعداديةالعش ار21930البرصةذكراحمد محمد عبدالوهاب21281

55إعداديةالعش ار21930البرصةذكرعيىس عبدالكريم عيىس523386

ي محمد202123 56إعداديةالعش ار21930البرصةذكرمهند صي 

57إعداديةالعش ار21930البرصةذكرعالء رسول قاسم87206

58إعداديةالعش ار21930البرصةذكرمحمد جالل عبدهللا523416

ن خيون341632 59إعداديةالعش ار21930البرصةذكرفاروق امير



60إعداديةالعش ار21930البرصةذكرحسن فالح قاسم202073

ار فاضل عبدالرضا341666 61إعداديةالعش ار21930البرصةذكررصن

62إعداديةالعش ار21930البرصةذكرعبدالقهار عباس وحيد468857

63إعداديةالعش ار21930البرصةذكراحمد عمر علي556587

 علي صدام341751
ن 64إعداديةالعش ار21930البرصةذكرحسير

65إعداديةالعش ار21930البرصةذكرحسن عمار علي113417

66إعداديةالعش ار21930البرصةذكرسعد محمد عبدالرضا21419

67إعداديةالعش ار21930البرصةذكرطيف خالد شاكر556855

68إعداديةالعش ار21930البرصةذكراحمد سالم محمد18514

69إعداديةالعش ار21930البرصةذكرمجتب  مكي عودة209925

70إعداديةالعش ار21930البرصةذكرمحمد منذر شاكر113445

71إعداديةالعش ار21930البرصةذكراحمد خضير فرج341990

72إعداديةالعش ار21930البرصةذكرعمار قاسم سعود202112

73إعداديةالعش ار21930البرصةذكرياش عامر عبدالكريم21368

74إعداديةالعش ار21930البرصةذكراحمد ابراهيم جاسم501121

75إعداديةالعش ار21930البرصةذكراحمد عبدهللا خلف202077

76إعداديةالعش ار21930البرصةذكرمحمد ايوب صياح263057

77إعداديةالعش ار21930البرصةذكراركان علي سوادي202064

78إعداديةالعش ار21930البرصةذكرقضي منتظر خلف19979

ي488310 79إعداديةالعش ار21930البرصةذكراباذر عالء ناج 

80إعداديةالعش ار21930البرصةذكرعلي بسام عاشور201946

81إعداديةالعش ار21930البرصةذكرمنتظر صباح مجيد202101

ن201857 82إعداديةالعش ار21930البرصةذكرمحمدعلي قاسم حسير

ن عبدالعزيز341777 83إعداديةالعش ار21930البرصةذكرعبدالعزيز ياسير

84إعداديةالعش ار21930البرصةذكركرار منعم فاضل202061

85إعداديةالعش ار21930البرصةذكريوسف رياض عبدالهادي209938

ن341586 86إعداديةالعش ار21930البرصةذكرمحمد كنعان شاهير

87إعداديةالعش ار21930البرصةذكرسيف منتظر خلف19913

ن مهدي وحيوح263045 88إعداديةالعش ار21930البرصةذكرحسير

ي501502 89إعداديةالعش ار21930البرصةذكرابوالحسن عالء ناج 

90إعداديةالعش ار21930البرصةذكرانور جاسم حميد202056

ن محسن21310 91إعداديةالعش ار21930البرصةذكرعلي حسير

92إعداديةالعش ار21930البرصةذكرحسن سعد عزيز468859

93إعداديةالعش ار21930البرصةذكرعلي فاضل محمد20013

ن رعد حميد387173 94إعداديةالعش ار21930البرصةذكرحسنير

95إعداديةالعش ار21930البرصةذكرمغاراليقن اياد ذنون202082

هللا523397 96إعداديةالعش ار21930البرصةذكرابراهيم علي خير

ن عالء عبدالباري202070 97إعداديةالعش ار21930البرصةذكرحسير

98إعداديةالعش ار21930البرصةذكرعباس كاظم طالب341712

99بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرمؤيد شايع نارص201884

100بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرعبدالرحيم نوري نعمة523612

ي كاظم عبدالرضا210105
101بكالوريوسالعش ار21930البرصةذكرهانن

102دبلومالعش ار21930البرصةذكرحكيم عزيز عواد18892

103دبلومالعش ار21930البرصةذكرهشام علي معتوق201876

1بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىصبيحة حسون عبدهللا201392

2بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىنضال ركاد مديد21415

3بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىمنال ابراهيم خليل21340

4بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىحمدية خريبط محمد522654



5بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىايناس عبود شنتة522700

6بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىانوار عبدالجبار عبدالعزيز487884

7بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىلمياء عبدالودود منصور318243

ن صالح كاظم342404 8بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىياسمير

ن201402 9بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىافراح عبداالمير حسير

10بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىشيماء حمد احمد436469

11بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىابتهال عيىس حمزة556742

12بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىمرسة ابراهيم علي450930

13بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىاثار احمد شخير468831

ن سالم21364 14بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىخولة حسير

ي201407
15بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىرغد رعد راصن

16بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىزينب محمد شذر487952

17بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىاخالص كاظم غضبان201419

ن بجاي342300 18بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىرآم عبدالحسير

19بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىنور موس قاسم20124

20بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىكواكب فاهم عمر561052

هللا رسن18345 21دبلومالعش ار21930البرصةأنبىاحسان خير

22دبلومالعش ار21930البرصةأنبىاجنادين حر عبد487908

رجاء هادي علي21350
23دبلومالعش ار21930البرصةأنبى

24دبلومالعش ار21930البرصةأنبىميادة يعقوب يوسف289226

25دبلومالعش ار21930البرصةأنبىحنان خميس نعمة201446

26دبلومالعش ار21930البرصةأنبىمنال عبدالسالم خضير500987

27دبلومالعش ار21930البرصةأنبىاشاء قاسم خضير21308

28دبلومالعش ار21930البرصةأنبىفضيلة حسون عبدهللا201455

29دبلومالعش ار21930البرصةأنبىنهاد جاسم محمد533774

ن556541 شيماء علي حسير
30دبلومالعش ار21930البرصةأنبى

31دبلومالعش ار21930البرصةأنبىيرسى عماد كاظم20070

32إعداديةالعش ار21930البرصةأنبىسهيلة عطية حمد201430

ن حسن18405 33إعداديةالعش ار21930البرصةأنبىقسمه ياسير

ن318420 1بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىزهراء منير امير

2بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىايالف خالد هاشم523578

أمنه نوري علي202156
3بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبى

4بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىبشائر قاسم سلمان201726

5بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىضح كفاح نارص91897

6بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىزهراء مهدي وحيوح263176

ن201867 7بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىدعاء كريم حسير

8بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىرعد عصام فاضل19797

9بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىاجوان كريم كاظم201803

10بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىود احمد كريم422083

11بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىهدى كاظم سلطان341837

ي210021
12بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىاخالص فيصل حصبن

ي محمد201848 13بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىمبن صي 

14بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىبان عدنان شاكر91991

15بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىديانا سعد خريبط201819

16بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىشهد منذر عبدالعباس263122

17بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىانتظار عبد صياح201780

18بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىايمان صبيح عاشور201806

ن209930 19بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىاالء سالم حسير



20بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىافراح عبد صياح201816

21بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىسح  كفاح نارص18096

22بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىضح عبدالحسن طه201796

ن19782 23بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىنور كريم حسير

24بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىهبة جاسب عبد523469

25بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىزينب صادق حنون523596

ي201822  قاسم عبدالنب 
ن 26بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىبنير

ن احمد جاسم342010 27بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىحنير

28بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىود فاضل محمد341884

29بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىفاطمة محمد شذر341935

ن523700 دعاء علي حسير
30بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبى

31دبلومالعش ار21930البرصةأنبىدعاء عبدالكريم قاسم21719

32دبلومالعش ار21930البرصةأنبىزاهرة ثامر عاشور201790

33دبلومالعش ار21930البرصةأنبىامنة باقر محمد209999

 عبدعلي342067
34دبلومالعش ار21930البرصةأنبىتبارك مصطفن

35دبلومالعش ار21930البرصةأنبىجيهان كريم كاظم201814

36دبلومالعش ار21930البرصةأنبىهدى فالح حسن19800

 عبدعلي342048
37دبلومالعش ار21930البرصةأنبىفاطمة مصطفن

38دبلومالعش ار21930البرصةأنبىحوراء باقر محمد210005

39إعداديةالعش ار21930البرصةأنبىكوثر كاظم غضبان556531

40إعداديةالعش ار21930البرصةأنبىنبا حلىمي محسن202118

ي544457
ن خليل سبب  41إعداديةالعش ار21930البرصةأنبىبنير

ن18546 42إعداديةالعش ار21930البرصةأنبىمريم منير امير

43إعداديةالعش ار21930البرصةأنبىسارة حبيب ابراهيم209989

44إعداديةالعش ار21930البرصةأنبىامنة صفاء صالح202080

ن منتظر خلف19900 45إعداديةالعش ار21930البرصةأنبىرنير

ن19879 46إعداديةالعش ار21930البرصةأنبىسعاد قاسم حسير

ن عبود عبدالرحمن523381 47إعداديةالعش ار21930البرصةأنبىام البنير

ن سوادي544468 48إعداديةالعش ار21930البرصةأنبىود حسير

49إعداديةالعش ار21930البرصةأنبىفاطمة حسن عبد21323

50إعداديةالعش ار21930البرصةأنبىشهد محمد عبدالوهاب18570

ن19855 51إعداديةالعش ار21930البرصةأنبىصابرين كريم حسير

52إعداديةالعش ار21930البرصةأنبىاالء محمد شذر263073

53إعداديةالعش ار21930البرصةأنبىمريم محمد عبدالرضا202059

54إعداديةالعش ار21930البرصةأنبىسبأ حازم عدنان202062

زهرة نوري علي202076
55إعداديةالعش ار21930البرصةأنبى

56إعداديةالعش ار21930البرصةأنبىزهراء احمد هاشم468854

ي شاكر202120
57إعداديةالعش ار21930البرصةأنبىحوراء هانن

58إعداديةالعش ار21930البرصةأنبىزهراء محمد جايان488311

59إعداديةالعش ار21930البرصةأنبىنبا حازم عدنان202063

60بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىمبن حسن تاية523620

ي صكر201892  عبدالنب 
61بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىمبن

62بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىسلىم محسن حسن488306

63بكالوريوسالعش ار21930البرصةأنبىامل رحيم صكر201843

وق طارق عبود488302 64دبلومالعش ار21930البرصةأنبىشر

65دبلومالعش ار21930البرصةأنبىنقاء قاسم سلمان201731

66دبلومالعش ار21930البرصةأنبىهناء فيصل مزعل21842

67دبلومالعش ار21930البرصةأنبىعذوبة قاسم سلمان201799



ن سالم556968 68إعداديةالعش ار21930البرصةأنبىابتهال حسير

ي صكر342099
69إعداديةالعش ار21930البرصةأنبىاسيل راصن

1ماجستيرالجمه ورية21931البرصةذكرمحمد حسن فارس495846

2دبلوم عاليالجمه ورية21931البرصةذكرمحمد ساهر عويد343752

3بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرعلي محمد حمود55061

4بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرسمير غدير محمدعلي321603

ن سالم424656 5بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرعلي عبدالحسير

6بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرعادل مسلم مكي194551

7بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرمفيد كاظم محسن193837

8بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكررائد مطرسر حمود207542

9بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرمرتضن عبدهللا جندب450957

ي207543
10بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكراحمد حسن راصن

11بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرعماد صبيح عبيد55108

12بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرلؤي عبدالهادي عبدالكريم194557

ي30413
ن شمحن 13بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرصالح حسير

14بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرسعد خليفة محمد511739

ن55084 15بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكراحمد فرحان حسير

ي271932
16بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرغسان عبدالعظيم عبدالغبن

17بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرمهند عدنان حسن343747

18بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكراسعد عباس جياد30415

19بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرعلي جاسب عبدالواحد31526

يف30429 20بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكراحمد مراد شر

21بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرعمر عبدالحافظ ربيع31535

22بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرمازن زكي عبدالرحمن533799

23بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكراسعد علي فيصل207397

24بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرمحمد مسلم يحبر438838

25بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرمحمد محسن خلف193822

26بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرلؤي ابراهيم ملك317649

ي555406 27بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرعدي لطيف عبدالنب 

28بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرسامر لفته عكار194556

يف511326 ي شر
29بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكراسعد حسانن

30بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرباسل منصور علي424604

31بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرمهند رحيم حمود544941

32بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكراياد عقيل عبدالعزيز495848

33بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرمصطفن عبدالرضا سالم321898

34بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرمصطفن ظاهر مزهر340485

35بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرمحمد عباس جاسم387593

36بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرعالء سالم حسن271948

37بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكررافد زهير اسماعيل271941

38دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرموحان علوان جابر194548

39دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرنوري جواد يوسف545866

ن55099 40دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرماجد جخيور ياسير

ن511740  علي حسير
ن 41دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرحسير

42دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرصباح كاظم لفته193828

43دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرمحمد نجم عبدهللا424800

44دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرلؤي يحبر حبيب511738

45دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرعبدهللا جمعة محسن194559

46دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرمشتاق عبدالكريم سالم343762



ن194544 47دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرعمار عبدهللا حسير

48دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرمهدي فيصل عبدالمحسن207545

49دبلومالجمه ورية21931البرصةذكربهاء عباس حمدان207387

50دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرثائر منصور عبود321565

51دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرعلي رحيم مشهد545865

52دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرمهند ناظم حسون343765

هللا جاسم501941 53دبلومالجمه ورية21931البرصةذكراحمد خير

ي31532
ن شمحن 54دبلومالجمه ورية21931البرصةذكررياض حسير

55دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرمحمد قاسم حلبوص495686

ي خريبط501936 56دبلومالجمه ورية21931البرصةذكركرار ناج 

57دبلومالجمه ورية21931البرصةذكراحمد عبدالجبار موس30420

58دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرباسم عبدالحسن محمد207538

59دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرعلي عالء جبار553723

60دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرسالم عبدالرضا سالم207399

61دبلومالجمه ورية21931البرصةذكررضا طالب منذر194553

62دبلومالجمه ورية21931البرصةذكراحمد محمد جمعة522720

63إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرشمد صبيح عبدعلي193817

64إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرعلي ريسان عباس193829

65إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرعلي رشك علوان211818

66إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرعلي هاشم ريشان495851

67إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرمختار حبيب فرحان495850

68إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرعباس عبدهللا عباس207393

69إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرعماد عبدالسالم منصور511734

غام كريم موجي511736 70إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكررصن

71إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرمحمد عبدالرحمن ثامر55105

72إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرمرتضن جميل نعيم450942

1ماجستيرالجمه ورية21931البرصةذكرحسام عبداالمير محمد30894

2بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرحسن جاسم سعيد341471

3بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرعلي عباس محمد495853

4بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرحمزة كاظم حمود194530

5بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرحيدر كاظم حمود55188

6بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرعبدهللا كاظم جويد207352

7بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرعبدهللا سعد جوهر194531

8بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرحسام الدين عدنان صالح207448

ن عماد سالم30563 9بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرحسير

10بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرهاشم نجف نجم207345

11بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرحسن سالم حسن341460

12بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرحيدر كاظم دينار194524

13بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكروسام علي سالم194501

14بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرسجاد كاظم حمود495667

15بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرعالء مجيد حميد495852

16بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرعبدهللا نجم عبد194498

17بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكراحمد حميد عناد289306

18بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكركنعان عبدالرضا سالم207476

ن سالم30423 19بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرمحمد عبدالحسير

ي نجم55224
20بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرعبدالمهيمن هانن

ن عباس محمد495854 21بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرحسير

22بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرعلي عدنان صالح341432



23بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرمصطفن احمد عباس30562

24بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكررافد رحيم حمود423767

25بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكروائل احمد بندر30941

26بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرمحمد نوري ساجت55236

27بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرمحمد هجرس سلمان495855

ن مشتاق محسن271982 28بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرحسير

29بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرحسن يوسف هاشم30912

ن جاسم محمدرضا30901 30بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرحسير

ن كاظم30635 31بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرسامي حسير

ن نادر دعير423789 32بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرحسير

33بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرمصطفن نوري هادي194521

ي عبدهللا343663 34بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرعلي خير

35بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكراحمد خلف جواد423804

36بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرمصطفن جبار حسن511746

ي مسلم30440 37بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرعلي عبدالنب 

38بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرعلي خضير عباس55242

39بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرعلي صباح خريبط30412

40بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرحيدر فوزي محمد207356

41دبلومالجمه ورية21931البرصةذكريوسف عادل حسن207331

ن عباس جبار55202 42دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرحسير

43دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرمنذر طالب منذر55217

44دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرحسن ابراهيم عبدالسادة495675

45دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرعباس يحبر حبيب495673

ي خريبط193787 46دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرمصطفن ناج 

ن عويد عبود511317 47دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرحسير

48دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرارشد صادق جاسب30449

 علي207354
ن 49دبلومالجمه ورية21931البرصةذكراحمد حسير

50دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرسجاد جمعة عبود194525

ن30978 51دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرسجاد عودة حسير

52دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرعلي صادق جعفر194535

ن271961  علي حسير
ن 53دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرحسير

54دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرمحمد جبار حسن30561

55دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرعبدهللا كاظم عباس423920

56دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرعلي يحبر حبيب495670

57دبلومالجمه ورية21931البرصةذكررضا يوسف يعقوب30679

58دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرمصطفن طالب قاسم341503

59دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرسجاد عبدالرضا حميد423976

ن احمد لفته30529 60إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرحسير

61إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرحيدر فاضل خضير30476

62إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرعبدهللا علي عبدهللا341403

ي553712 63إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرعلي طالب ناج 

ي مسلم30461 64إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرعمار عبدالنب 

65إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرمهيمن جميل جليل511724

66إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرعلي صباح نوري511745

 علي عواد54954
ن 67إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرحسير

68إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرمؤمل حازم عدنان31478

69إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرعلي مرتضن فالح54977

70إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكراحمد جميل نعيم450943



71إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرسجاد ياش فالح54962

 عبدعلي سلمان30465
ن 72إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرحسير

73إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكراحمد محسن فارس194563

ي فاهم207372 74إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرطالب خير

75إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرعلي شاكر محمود495621

 علي عباس511334
ن 76إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرحسير

77إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرحيدر عبدالكاظم جميل194565

ن341414 78إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكركرار علي حسير

79إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرمحمد سامي عبد31466

ن عباس425249 80إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرعلي حسير

81إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرمحمد هاشم عمير495659

ي خريبط55169 82إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكراحمد ناج 

83إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرعباس حميد حنون340734

هللا207381 84إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرعلي ناهض خير

85إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكررضوان سمير حسن511332

86إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرمحمد مصطفن مهدي207500

87إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكركرار شمد صبيح193802

88إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرمحمد علي عبدالزهرة194568

 محمد علي511340
89إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرالمصطفن

ن عمار ثامر30458 90إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرحسير

ن موحان علوان54996 91إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرحسير

92إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرميثم مصطفن فالح450941

ن يونس كاطع207378 93إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرحسير

ي هاشم495655
 
94إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرعلي عبدالباف

95إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكراكرم فريد عيىس511725

96إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرعبدهللا عمار قاسم425292

97إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرمحمد فاضل خضير207376

 سامي مكي545857
98إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرمصطفن

 علي جاسب289289
ن 99إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرحسير

ي533762  ظاهر لعيب 
100إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرمصطفن

101بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرحازم عدنان خضير30891

102بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرعلي كاظم حسون425137

ن معتوق271976 103بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرصدام حسير

ن سالم30422 104بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةذكرعدي عبدالحسير

ن511319 105دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرمنترص عالوي حسير

ن207368 106دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرهيثم محمد حسير

107دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرحيدر فتح هللا مهينو30884

ن سعيد عبود341490 108دبلومالجمه ورية21931البرصةذكرحسير

109إعداديةالجمه ورية21931البرصةذكرعباس جبار رحمة55211

1دبلوم عاليالجمه ورية21931البرصةأنبىامال خالد كريم554300

2دبلوم عاليالجمه ورية21931البرصةأنبىعلياء جبار عبود321185

ن معتوق194555 3بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىسلوى حسير

4بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىجنان خزعل محمد495676

5بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىسعاد فاخر رحيمة321626

ي جمعة495845 سلوى عبدالنب 
6بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبى

7بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىهديل محسن فارس340443

8بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىنبا اسعد ديوان340392

9بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىايمان عويد خالد207390



10دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبىقبيلة فاضل محسن317736

11دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبىدعاء طالب صالح207534

12دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبىاقبال فاضل شاكر511322

13دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبىاالء عودة خلف501638

14دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبىاقبال صدام كريم211862

15دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبىندى بالسم شنشول533655

16دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبىيرسى فتح هللا مهينو55155

رحاب علي حسن55113
17دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبى

ي495677
18دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبىارواء سالم ماصن

19دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبىشيماء ديوان فرحان55075

20دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبىساجدة حميد عرير30427

فوزية عطية علي553548
21دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبى

22دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبىزينب علي سالم55157

23دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبىميسون حميد نعيم30426

24دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبىازهار محسن خلف340384

25دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبىحوراء جمال جمعة436223

26إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىنهضة عبدالصاحب مرزوق495682

ن495849 ة علي حسير سمير
27إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبى

28إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىسمية لطيف جميل55125

ن عرار533839 29إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىهيام عبدالحسير

30إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىنظيمة نارص ساجت30419

1ماجستيرالجمه ورية21931البرصةأنبىحوراء قيس عبيد30570

2بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىحوراء صباح كريم194491

3بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىسارة احمد عطية30645

4بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىنور خليل جعفر511314

5بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىهدى حسن لطيف341477

حوراء هادي كحامي55174
6بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبى

ن341428 7بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىاكرام طه ياسير

8بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىشى احمد عطية30564

9بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىضح باسم كاطع207475

10بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىملك قاسم محسن207457

ن30443 11بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىزينب عبود حسير

12بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىغفران قاسم محسن207426

13بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىسكينة كاظم عباس423899

ن جبار54313 14بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىنور حسير

15بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىزهراء عبدهللا علي207363

16بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىزينب محمد جعفر30857

17بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىرسل فالح مصيوي424483

ي30872 18بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىزينب محمد صي 

19بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىسارة محمد جودي502418

20بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىاطياف منذر نايف30439

21بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىايات صادق جعفر423822

ن جياد30558 22بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىايمان عبدالحسير

23بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىزينب عبدالمجيد محمد207337

24بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىسح  عبدالكريم لطيف423943

25بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىعذراء قيس عبيد30584

ي مسلم30447 26بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىشمس عبدالنب 

27بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىزه قيس عبيد30565



28بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىايات عودة خلف207452

29بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىنور كاظم دينار194494

30بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىهدى محمد الرزاق عيدان341442

31بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىحوراء عبدالزهرة محمد30687

32بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىهدى قاسم محسن207468

33بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىصابرين احمد لفته30682

34بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىسارة عبدالمجيد محمد207338

35بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىنور فريد عيىس511316

36بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىصابرين حسام عبدالستار424009

37بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىتبارك خليل جعفر511749

38بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىسلىم باسم كاطع207441

حوراء علي مراح194489
39بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبى

40بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىندى عباس عبدالزهرة341454

41بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىزينب عماد صبيح55194

 عادل عبدعلي194486
42دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبىمبن

43دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبىحنان احمد طالب55182

44دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبىايات مصطفن مهدي207473

فاطمه زهراء علي عبد30863
45دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبى

46دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبىاشاء منذر جمعة30676

47دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبىمروة خالد طالب545840

48دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبىزهراء مشتاق ستار207335

ن30923 مروة علي حسير
49دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبى

50دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبىسارة كاظم الزم30958

51دبلومالجمه ورية21931البرصةأنبىاروى فرزدق جبار207333

ن صادق جوهر30540 52إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىبنير

ن30544 ايات علي حسير
53إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبى

54إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىريم رياض عزيز31383

55إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىتبارك اسعد ديوان340849

56إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىتبارك عمار قاسم425283

57إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىوالء احمد بندر31366

58إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىفاطمة حميد عناد343698

59إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىغسق عبدالحسن محمد340779

60إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىرسل صادق جعفر511329

61إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىروان عادل ضيدان30535

62إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىزينب عباس عطية425200

63إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىفاطمة ياش طالب554273

64إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىشهد موحان علوان54998

65إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىمريم محمد جبار340766

66إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىهدى عمار قاسم193791

67إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىفاطمة شكري جاسم340813

68إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىزينب عبدهللا جمعة194569

69إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىبسمة محمد كاظم545789

زهراء علي دينار211836
70إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبى

ي عبود30472
71إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىزينب شان 

72إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىفاطمة خالد طالب545848

ي340757 دعاء ظاهر لعيب 
73إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبى

74إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىمبن محمد غافل490905

75إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىاالء عبدالزهرة محمد30479



76إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىزينب احمد لفته30542

77إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىالق الحق عبدالحسن محمد340793

مريم عادل عبدعلي194566
78إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبى

ن فرزدق جبار193808 79إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىام البنير

80إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىصفاء خالد طالب545853

81إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىزهراء عماد صبيح341390

82إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىزينة عماد سالم380905

ي495857
83إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىمريم جميل منحن

84إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىحوراء احمد لفته30530

85إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىفاطمة محمد الرزاق عيدان340716

86إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىزينب محمد قاسم54992

87إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىفاطمة باسم قاطع207510

ن زايد مطر54965 88إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىبنير

89إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىزينب جعفر سعدون207492

90إعداديةالجمه ورية21931البرصةأنبىتبارك جبار حسن495856

91بكالوريوسالجمه ورية21931البرصةأنبىكوثر نجف نجم207342

1ماجستيرالمه لب21932البرصةذكرنوفل يوسف مصطفن26539

2ماجستيرالمه لب21932البرصةذكراثير حمادي جاسم450918

3ماجستيرالمه لب21932البرصةذكرمصطفن اسماعيل خليل24249

4ماجستيرالمه لب21932البرصةذكرسعد احمد علي211870

5ماجستيرالمه لب21932البرصةذكرعمار حسون عبدالمجيد434130

ي192181
ن راصن 6ماجستيرالمه لب21932البرصةذكرعمار عبدالحسير

7بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرنجم عبدهللا جاسم24214

8بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكراسعد غانم خلف192184

9بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكركاظم وادي فرج498647

10بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرنورس توفيق عبداالمام434138

11بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكررياض صادق محمد26059

ن545590  علي حسير
ن 12بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرحسير

13بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرشهيد فالح زهير211868

ن92506 14بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرامجد رياض محمدحسير

15بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرعلي عبدالعزيز حمودي434135

16بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرسيف فارس احمد501929

17بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكراحمد شهاب احمد24188

18بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرحيدر فالح عباس498538

ي عبدالكريم26203 19بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكراحمد ناج 

20بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرشمد ابراهيم علوان192193

21بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرنائل علي عاشور192203

22بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرعلي احمد فهىمي24206

23بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرعلي محمود احمد24204

ن555935 24بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكربسام علي حسير

ن434137 25بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرهيثم سالم حسير

26بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرسعد مصطفن حسن211871

27بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرمحمد مجيد طعمة545591

28بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرغيث عبدالعباس عيدان450962

29بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكررفعت رعد عبدالخرصن498591

30بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرعلي جواد كاظم26469

31بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكراحمد عقيل عبدالرضا498685

32بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكررائد خرصن سلمان30197



33بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكراحمد عبدالسميع احمد434136

ن434124 34بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرمحمود سلمان ياسير

ن طه عبدالكريم555815 35بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرياسير

36بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرعلي صباح خلف24200

37بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرعدي عبدالجبار عبود498711

 علي ابراهيم434121
ن 38بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرحسير

ن جواد كاظم192180 39بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرحسير

40دبلومالمه لب21932البرصةذكرعادل جودة خلف434126

41دبلومالمه لب21932البرصةذكركاظم قاسم عبدالزهرة436389

42دبلومالمه لب21932البرصةذكركاظم فالح زهير192206

43دبلومالمه لب21932البرصةذكرزيد علي طه434141

44دبلومالمه لب21932البرصةذكرعماد مسلم جعفر192196

45دبلومالمه لب21932البرصةذكرعلي عباس لفته450928

46دبلومالمه لب21932البرصةذكرلؤي هاشم سلمان26526

47دبلومالمه لب21932البرصةذكرعصام جواد قاسم211810

48دبلومالمه لب21932البرصةذكرطارق عبدهللا عيىس533821

49دبلومالمه لب21932البرصةذكرمحمد عبدالحافظ حسن502038

50دبلومالمه لب21932البرصةذكرحسن جواد كاظم192205

ي عباس555801
ن هانن 51دبلومالمه لب21932البرصةذكرحسنير

52دبلومالمه لب21932البرصةذكراركان صالح عباس533681

53دبلومالمه لب21932البرصةذكرعماد عبدالوهاب محسن434133

54دبلومالمه لب21932البرصةذكراحمد ماجد احمد24167

55دبلومالمه لب21932البرصةذكرحيدر خضير حسون434139

56دبلومالمه لب21932البرصةذكرامجد صبيح احمد434128

ن498750 57دبلومالمه لب21932البرصةذكرمحمد قضي ياسير

58دبلومالمه لب21932البرصةذكرعامر عبداالمام مرزوك192202

59دبلومالمه لب21932البرصةذكرعلي ابراهيم علوان192187

60دبلومالمه لب21932البرصةذكرحسن عالء حسن434122

61إعداديةالمه لب21932البرصةذكرحامد علي مرتضن533688

62إعداديةالمه لب21932البرصةذكرمسلم مجيد عبدهللا434132

63إعداديةالمه لب21932البرصةذكرهادي مجيد عبدهللا434134

64إعداديةالمه لب21932البرصةذكرمؤيد عبدالرزاق حسن30205

ن498798 65إعداديةالمه لب21932البرصةذكرسيف علي عبدالحسير

1ماجستيرالمه لب21932البرصةذكربهاء عبدالجليل عبدالكريم434110

2بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرعلي سمير جميل30147

3بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرمصطفن جاسم محمد381619

4بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرزين العابدين عالء حسن498258

5بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرمصطفن كامل شهاب545580

6بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرمحمد خلف جزيل25353

 جواد علي434109
ن 7بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرعبدالحسير

8بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكركرار اسعد غانم192265

9بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكررائد جواد كاظم192279

10بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكراحمد عبدالرزاق حسن30164

ن عالءالدين عبدالجبار192276 11بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرحسير

12بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرعلي صبيح مصطفن192245

13بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكراحمد عبدالستار جابر71717

14بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرمحمد احمد فاخر289142

ن25570 15بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرمحمد ماهر ياسير



16بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرهمام زامل والي25536

ي192278
17بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكراكرم حسن هانن

ي192240
18بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرحيدر سعدون بانن

19بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرحسن يوسف يعقوب434098

20بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكريوسف علي شاكر434081

ن501482 ي حسير
21بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرعبدالعزيز وصفن

22بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرعلي عفيف مسلم192272

ن ذياب خليل30150 23بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرحسنير

ن434099 ي حسير
ن وصفن 24بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرحسير

 علي شاكر434071
ن 25بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرحسير

26بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرابراهيم محمدسعيد عبداللطيف192274

27بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكراحمد عفيف مسلم192262

28بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرعبدهللا ماجد عبدالعباس434106

29بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرعلي عبدالكريم عمار434092

ي192280
30بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرمحمد عبدالحافظ باسر

31بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكريوسف محمود كتاب24104

 علي25279
ن 32بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرعلي حسير

 سمير سعيد24055
33بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرمصطفن

ن هيثم سالم434103 34بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرحسير

35بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرظافر عباس جمعة434084

36بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرليث عبدالعباس عيدان24123

37بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرعبدالرضا رزاق غازي434097

38دبلومالمه لب21932البرصةذكرجعفر مهدي جعفر24042

ن عبدالكريم حسون30161 39دبلومالمه لب21932البرصةذكرحسير

40دبلومالمه لب21932البرصةذكراحمد جعفر عبدالباري192267

ي عزيز25410 41دبلومالمه لب21932البرصةذكرزايد خير

42دبلومالمه لب21932البرصةذكرعبدالرحمن خالد اسماعيل24003

43دبلومالمه لب21932البرصةذكرنوار علي محمدجواد92537

44دبلومالمه لب21932البرصةذكرمحمد عبدالرزاق جاسم25522

45دبلومالمه لب21932البرصةذكرنارص ماجد احمد30146

46دبلومالمه لب21932البرصةذكرعبدالجبار علي محمدجواد498920

47دبلومالمه لب21932البرصةذكرمحمود رضا كاظم513230

ن25360 48دبلومالمه لب21932البرصةذكرمرتضن عماد ياسير

49دبلومالمه لب21932البرصةذكرفاضل عبدالمجيد حميد434095

ن192247  علي حسير
ن 50دبلومالمه لب21932البرصةذكرحسير

51دبلومالمه لب21932البرصةذكرعبدهللا محمد سالم25443

52دبلومالمه لب21932البرصةذكرعباس محمد عبد الضا25293

53دبلومالمه لب21932البرصةذكرمحمد سعيد طه434076

54دبلومالمه لب21932البرصةذكركرار هاشم جاسم35468

 علي عبدالهادي450954
ن 55إعداديةالمه لب21932البرصةذكرحسير

56إعداديةالمه لب21932البرصةذكرعلي محمد محمود25672

ن30226 57إعداديةالمه لب21932البرصةذكرزين العابدين فؤاد ياسير

58إعداديةالمه لب21932البرصةذكرمجتب  توفيق عبدهللا25229

59إعداديةالمه لب21932البرصةذكرمصطفن حامد عباس512845

60إعداديةالمه لب21932البرصةذكرمنتظر محمد حيدر24374

61إعداديةالمه لب21932البرصةذكريونس علي شاكر434117

62إعداديةالمه لب21932البرصةذكرحسن نعمة كطامي192221

ي192227 63إعداديةالمه لب21932البرصةذكرعبدهللا سامر صي 



ي555866
64إعداديةالمه لب21932البرصةذكراحمد حسن هانن

65إعداديةالمه لب21932البرصةذكرحسن مهند شهيد434111

66إعداديةالمه لب21932البرصةذكرانور نوري خليل499234

ن احمد192242 67إعداديةالمه لب21932البرصةذكراحمد حسير

68إعداديةالمه لب21932البرصةذكرقتيبة محمد عبدالحافظ30170

ن24359 69إعداديةالمه لب21932البرصةذكرزيد علي حسير

70إعداديةالمه لب21932البرصةذكرسجاد يوسف يعقوب434114

71إعداديةالمه لب21932البرصةذكرطيف نجاح ماالهلل88081

ن434113 72إعداديةالمه لب21932البرصةذكرعمار صفاء حسير

ن192226 73إعداديةالمه لب21932البرصةذكرياش صفاء حسير

ن30348 74إعداديةالمه لب21932البرصةذكرمحمد علي عبدالحسير

75إعداديةالمه لب21932البرصةذكرسجاد حطيحط موزان512829

76إعداديةالمه لب21932البرصةذكرحسن حامد عباس512878

77إعداديةالمه لب21932البرصةذكرعلي ناظم حميد192218

78إعداديةالمه لب21932البرصةذكرسجاد عباس احمد498362

ن شهيد فالح450921 79إعداديةالمه لب21932البرصةذكرحسير

80إعداديةالمه لب21932البرصةذكرنور رعد سعدي555916

81إعداديةالمه لب21932البرصةذكراحمد توفيق عبدهللا25226

ن عادل مصطفن25219 82إعداديةالمه لب21932البرصةذكرحسير

83إعداديةالمه لب21932البرصةذكرمصطفن توفيق عيىس545593

84إعداديةالمه لب21932البرصةذكربدر غسان سلمان25098

85إعداديةالمه لب21932البرصةذكرعلي نجم عبدهللا24380

86إعداديةالمه لب21932البرصةذكرجاسم محمد سالم25165

87إعداديةالمه لب21932البرصةذكرابراهيم محمد محمود25634

88إعداديةالمه لب21932البرصةذكرسجاد جواد علي434112

89إعداديةالمه لب21932البرصةذكراسامة احمد زكي24401

90بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرمحمد ابراهيم علوان192254

ي علي24099
 
91بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكرعلي عبدالباف

92بكالوريوسالمه لب21932البرصةذكررامي ابراهيم مصطفن434105

ي عبدالجبار عبدالكريم24034
93دبلومالمه لب21932البرصةذكرهانن

94إعداديةالمه لب21932البرصةذكرعباس فاضل شهاب434104

1بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىاالء نجم عبد289069

سلوى علي خلف26498
2بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبى

3بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىحياة محمد بتور545588

4بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىماجدة عبدالهادي حبش24264

5بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىهاجر ابراهيم علوان192204

6بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىرشا هشام عبدالقادر450960

7بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىانتصار جالب ساجت192201

ي501463
8بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىوجدان سعدون بانن

9بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىريام حارث عبدالزهرة544908

ي501188
10بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىسح  سعدون بانن

11بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىهبة محمد سالم30195

كرامة عبداالمير علي512959
12بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبى

13بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىميس ابراهيم احمد30208

14بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىزمن فاضل قاسم434140

15دبلومالمه لب21932البرصةأنبىباسمة مهدي عبدهللا434123

16دبلومالمه لب21932البرصةأنبىيرسى وهاب متليك555873

17دبلومالمه لب21932البرصةأنبىنوال داود سلمان211813



18دبلومالمه لب21932البرصةأنبىباسمه محمد عبدالحميد434125

قبيلة جبار علي434131
19دبلومالمه لب21932البرصةأنبى

20دبلومالمه لب21932البرصةأنبىاسماء يوسف مصطفن434129

ى عبدعلي سماري26082
21دبلومالمه لب21932البرصةأنبىبرسر

22إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىفضيلة عبدالواحد ايوب512965

23إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىسندس مهدي صالح434127

24إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىخلود طه عاشور26049

25إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىفاطمة احمد طه533801

26إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىكريمة ماجد بدر211828

1بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىوالء جبار موس513195

 علي499095
ن 2بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىعلياء حسير

3بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىرشا جواد كاظم192248

4بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىرفاء جبار موس513118

5بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىرواء داود عبدالحافظ434102

6بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىنور توفيق جواد498957

7بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىميادة عبدالخرصن عباس434089

8بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىزهراء فوزي جمبل499056

9بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىرسل عماد رضا192261

10بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىكرامه عبدالجبار عبد545577

وق عباس جمعة434085 11بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىشر

12بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىزهراء عبدالكريم جبار24089

13بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىبيارق محمد عبدالحافظ30158

14بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىزهراء محمدجواد جميل434086

15بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىعلياء جبار موس513181

16بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىسح  عبدالسالم عبدالحسن30176

17بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىشذى عبدهللا يرس24135

18بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىايات هشام عبدالقادر342495

19بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىنبا عبدهللا يرس24080

20بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىدنيا سلطان شنشول24094

ي434078
21بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىغفران دولة شمحن

22بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىرشا فؤاد شهاب434101

23بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىدعاء مرتح  صبحي498997

24بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىفاطمة محمدسعيد عبداللطيف192252

25بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىعذراء عادل جودة434108

26بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىدانيا عبدالزهرة عبدالرضا25370

27بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىزينب جالل نافع24066

28بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىعذراء ضياء سلمان25583

29دبلومالمه لب21932البرصةأنبىرشا شوكت فرج499036

30دبلومالمه لب21932البرصةأنبىصفا شوكت فرج289066

31دبلومالمه لب21932البرصةأنبىتف  موس سويد25608

32دبلومالمه لب21932البرصةأنبىايمان خضير جمعة30179

33دبلومالمه لب21932البرصةأنبىايالف عبدالحميد عباس556688

34دبلومالمه لب21932البرصةأنبىاسماء ذياب خليل30155

35دبلومالمه لب21932البرصةأنبىهبة عادل جودة533771

ي اسماعيل30178
36دبلومالمه لب21932البرصةأنبىمريم حف 

37دبلومالمه لب21932البرصةأنبىهاجر محمد احمد25509

38دبلومالمه لب21932البرصةأنبىزينب عباس غالي434100

39دبلومالمه لب21932البرصةأنبىدعاء عبدالرحيم جاسم434094



40دبلومالمه لب21932البرصةأنبىدعاء جبار موس513142

41إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىنرسين نعمة كطامي192217

ي547567 ي بصير عال عبدالنب 
42إعداديةالمه لب21932البرصةأنبى

43إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىاية عبدالزهرة عبدالرضا25147

44إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىرند عماد رضا192216

45إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىعذراء حيدر عبدالرزاق25066

ن عبدالصاحب434116 46إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىزينة معي 

47إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىغسق واثق عبداللطيف434115

ن30218 48إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىنور عامر عبدالحسير

سماح علي شاكر512862
49إعداديةالمه لب21932البرصةأنبى

50إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىزهراء حارث عبدالزهرة25210

ن هاشم192223 51إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىابرار امير

ن سمير جميل30358 52إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىبنير

53إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىهدى محمد سهيل478798

54إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىشهد ضياء حمدي30221

55إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىنور صالح عبود30354

56إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىميسون رياض حمزة434120

57إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىامنة عصام جواد25031

58إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىضح علي شاكر434119

59إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىاسيل صفاء مصطفن192222

مريم علي شاكر434118
60إعداديةالمه لب21932البرصةأنبى

61إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىلينا مرتح  صبحي498301

62إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىدعاء كامل مهودر24019

ن عبدالزهرة عبدالجليل192232 63إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىبنير

64إعداديةالمه لب21932البرصةأنبىالزهراء كامل عبدالمجيد25050

65بكالوريوسالمه لب21932البرصةأنبىنرجس عيدان عبدالمهدي24129

66دبلومالمه لب21932البرصةأنبىرويدة عبدالرضا عبدالحسن502004

ن خضير434107 67دبلومالمه لب21932البرصةأنبىخلود ياسير

ن555904 68دبلومالمه لب21932البرصةأنبىرنا عبدالكريم ياسير

69دبلومالمه لب21932البرصةأنبىوئام جواد كاظم192255

سعاد احمد علي25561
70إعداديةالمه لب21932البرصةأنبى

1ماجستيرم وس بن نصير21933البرصةذكرعدي ادريس حمود560678

2ماجستيرم وس بن نصير21933البرصةذكرشاكر غازي فيصل511801

ن مطر حمادي239929 3ماجستيرم وس بن نصير21933البرصةذكرحسير

4ماجستيرم وس بن نصير21933البرصةذكررشاد عبدالزهرة احمد495559

5ماجستيرم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمد بشير حميد244268

6بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمود داود سلمان410686

7بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرمصطفن عبدالواحد عبدالجليل410713

8بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكراياد عون علي495810

9بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرفارس طالب كاظم410684

10بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرمنير عبدالرزاق سوادي239629

ي عبدالزهرة410717
11بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرحازم عبدالغبن

ي511796 12بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرعمار حسن ناج 

ي45951
13بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرحسن عبداللطيف رمانى

14بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرعامر سلمان محمد حسن511808

15بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمد فريق علي410521

16بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرعلي محمد جابر46740

هللا410690 17بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكررشيد شالش خير



18بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرعالء جبار قطامي410663

ن سجاد مشحوت239978 19بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرحسير

20بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرنزار جعفر اسحاق38194

21بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرمنتظر عبد علي289680

22بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرماهر مكي جدوع319168

23بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرمهند عبدالحسن علي544832

24بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرجاسم محمد اسماعيل495837

25بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرسجاد عدنان ايوب511804

يف كاظم239868 26بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكراسامة عبدالرسر

27بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرعلي عبدالمنعم قاسم495794

28بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرسجاد ماجد حميد311295

29بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرعلي اياد عودة544664

30بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرغازي صبار فشل511800

31بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكراحمد عبدالواحد عبدالجليل410545

32بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكروسام هادي حسن243975

33بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرغزوان سلمان محمدحسن410539

34بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرنزار صيهود عليوي244169

35بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرهالل حسن هالل533710

36بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرمازن نوري خلف511802

37بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكراحمد عقيل سلمان239952

38بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرحسن قاسم بلعوط410515

39بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرعبدهللا خالد حميد311276

40بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرعلي جمال شاكر44918

41بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكراحمد عبدالكريم ابراهيم545530

42بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمد عدنان محمد511803

43بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرعماد عبدهللا نجم45025

44بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمد داود سالم239772

45بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرمناف عبود يوسف410533

ن كريم239698 46بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرعالء حسير

47بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكراحمد هيثم رشيد495802

زة حمزة410536 48بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرعلي مير

49بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرياش اسعد غبيش533646

50بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرسيف اطيمش عبد545532

ن عبدالودود عبدالجبار45910 51بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرحسير

52بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكررامي مشكور عبدالواحد410674

53بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرعلي عبدهللا نجم38239

ي244151
54بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمد ماجد شمحن

55بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرحيدر مالك زويد410679

56دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرهاشم جبار اسماعيل38150

57دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرباسم عبدالرحمن حبيب342758

58دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمدعلي اسكندر كريم239686

ي شمهود289673
59دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرماجد منان 

60دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكراحمد مصطفن عبدالرضا240043

61دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرضياء عبدالصادق طه410727

ن410738 62دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكروسام نعمة حسير

63دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمد جميل خلف495783

64دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرزيد عبداالله جاسم289137

65دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرعلي ستار جبار289141



66دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرجعفر مطرسر خميس410660

67دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرعدي جواد بنيان410528

ن سلمان حاتم495554 68دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرحسير

69دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرعلي جبار اسماعيل46148

70دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمد ناظم حياوي495781

ن شاكر مهدي13478 71دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرحسير

72دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكراحمد مهدي هادي410736

73دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرحيدر محمدزكي حسن410698

74دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرامجد عباس محسن410622

75دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمد سالم حامد410678

76إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرشاكر طعيس هويدي410544

77إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرعالء فوزي محمدعلي511795

78إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمود شاكر ياش495550

79إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرهشام عدنان محمد311266

ن طالب طه511797 80إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرياسير

81إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرعامر تركي الزم511798

82إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرنور ماجد حميد239905

83إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكررعد سلمان محمدحسن511805

84إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرمهدي صالح هادي511806

ي45075 85إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرعقيل عبدالواحد عبدالنب 

86إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرحسن كامل سعيد495545

87إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرحيدر عامر سلمان559441

88إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرفالح عبدالحسن حرب410662

1بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرعبدهللا رعد عبدهللا239078

2بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرعلي رحيم عباس511697

ن مجيد241835 3بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرمجيد عبدالحسير

4بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرعلي قاسم حنظل239461

5بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكراحمد كامل نعيم511703

6بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرعباس عبدالزهرة جاسم545517

7بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمد ستار جبار533700

8بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرفواز رائد شاكر545483

ن342501  كريم حسير
9بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرمصطفن

ن رائد شاكر545494 10بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرحسير

11بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرمصطفن جواد عبدالكاظم44074

12بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرزيد توفيق حبيب44204

13بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرانمار كامل سعيد64257

14بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرمسلم محمد مهدي311716

15بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرسجاد لؤي عيىس311682

16بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرباسم عالء محمد238981

17بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمود عبدالكريم قاسم495516

18بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكراحمد محمد دواي410874

19بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرحيدر عبدالكريم لفتة311366

20بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكراحمد نعمان سلمان511700

21بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرعلي ميثاق عبدالكريم311499

22بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرمصطفن خليل اسماعيل47075

23بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمد كاظم خضير39803

24بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرعلي محمد عبود311524

25بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرعلي صباح قاسم495512



26بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكراحمد هميلي بدر47018

غام حميد حمود44304 27بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكررصن

28بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرعلي عبدالزهرة جاسم545519

ن احمد40772 29بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكريوسف حسير

30بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرهاشم ستار فرحان241819

ي47117 31بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكريوسف هاشم عبدالنب 

32بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمد حسن جادر239026

33بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمود زكي لفته495842

34بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمد غازي فيصل40679

35بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمد جبار عباس311310

36بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرعلي حسن جادر239465

37بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرعلي امجد علي495508

38بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكراكرم قاسم حنظل239454

ن عالء الدين عباس495843 39بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرحسير

ن39885 40بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكروسام عبدالسالم حسير

ن محمد عبدالصمد239056 41بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةذكرحسير

42دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرباسم محسن صدام511713

43دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرحسن عبدالكاظم حاجم44397

44دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرجابر محمد جابر40746

45دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمد عبدالستار عبدالرحيم40055

46دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرحسن علي كاطع311352

47دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرفواز حاجم فيصل64268

48دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرعمار جبار لطيف64530

49دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرحيدر عبدالكريم غالي40635

50دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمدالباقر عبدالكريم لفته239043

51دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكراريس رازميك دانيال46979

52دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكراحمد حسن جادر239004

53دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرغسان زاهي عبد64185

54دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكربسام زاهي عبد64218

55دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرعبدهللا زهير عبدالمجيد44292

ي عودة311639
ن وصفن 56دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرحسير

ن حميد سالم44416 57دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرحسير

ي311388
ان  58دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرحيدر صباح شر

59دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرعبدالكريم ماجد عبدالكريم495517

60دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكروسام كريم حبيب545488

61إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمد نائل فؤاد410486

62إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكراحمد صفاء جبار495506

63إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرحسن توفيق فاضل544827

64إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمد اياد كاظم537497

ن45298 65إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكررضا فؤاد حسير

66إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرموس نعمان سلمان511665

67إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرعبدهللا محمد طالب38440

68إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمد احمد عبدالكريم238758

ي245977 69إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرعبدهللا عبدالرسول حاج 

70إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمد احسان علي311762

71إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكراحمد عبدالمجيد حميد38733

72إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرالحسن مهند جاسم511653

ن45232 ق ياسير 73إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرمجتب  مرسر



74إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمد عصام حسن245089

75إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكركاظم تركي كاظم311770

76إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرعلي فجر فرحان239489

77إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرعلي سالم خشان238785

78إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمد اياد عبدالرضا311736

79إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكريوسف عالء عبدالرحمن495493

80إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكريحبر عالء عبدالرحمن39183

81إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرمنتظر حامد سالم311785

ي289678 82إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرمجتب  خالد عبدالنب 

ن39464 83إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرعلي عبود حسير

84إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرقاسم حميد قاسم246175

85إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكررأفت سنان احمد495507

ن اسماعيل45796 86إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرالحسن عبدالحسير

87إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمد اياد محمدرضا436131

88إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمد جعفر محمد44465

89إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكربدر حيدر حسن511710

90إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرحيدر قاسم نايف511668

91إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكركرار عامر سلمان547734

92إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمد جميل علوان311789

93إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرحسن احمد حسن495503

94إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرعيىس نعمان سلمان511660

95إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرحسن كاتب سند311775

96إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرمجتب  اسامة عباس511657

97إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرعلي جميل علوان319118

98إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرسجاد كريم صي 495501

ي311761 99إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرسجاد مؤيد صي 

 علي عبدالكريم45715
ن 100إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرحسير

101إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرمحمد حميد قاسم245653

102إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرمنتظر ميثم كريم410461

103إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرسيف عبدالمطلب شبيب555207

104إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرعباس حيدر حسن511706

105إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرليث هاشم حطاب92554

106إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرسيف ماجد محمد238743

107إعداديةم وس بن نصير21933البرصةذكرعلي هيثم رشيد495505

108دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرنجاح حسن جليب39979

109دبلومم وس بن نصير21933البرصةذكرقضي حاتم عباس40535

1دبلوم عاليم وس بن نصير21933البرصةأنبىعلياء موس عبدهللا239850

ن495812 2بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىوالء عبدالكريم حسير

3بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىسعاد رحيم نعيمه244253

4بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىوفاء رحيم سعود544838

5بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىوسن طالب عبدالخرصن244025

6بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىوفاء عبود محسن495534

7بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىسارة عبدالجبار يعقوب501890

8بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىسكينة حسن خرصن495763

ن خضير46102 9بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىوحيدة ياسير

10بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىنور الهدى اسعد جميل495768

11بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىفاطمة فوزي يوسف240088

12بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىشيماء شاكر جاسب495757



13بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىهدى مفيد مردان311293

14دبلومم وس بن نصير21933البرصةأنبىميادة عبدالمنعم محمد410710

15دبلومم وس بن نصير21933البرصةأنبىاسيا محمد شبل410703

ن410548 16دبلومم وس بن نصير21933البرصةأنبىكيان صبحي حسير

17دبلومم وس بن نصير21933البرصةأنبىاالء حميد جليل410706

18دبلومم وس بن نصير21933البرصةأنبىجنان نزار عبدالباري410550

19دبلومم وس بن نصير21933البرصةأنبىرغدة محمد عبدالرضا319067

20دبلومم وس بن نصير21933البرصةأنبىاسيا سعيد عبيد46068

21دبلومم وس بن نصير21933البرصةأنبىشهد شاكر جاسب495542

22دبلومم وس بن نصير21933البرصةأنبىهبةهللا عصام جليل45056

23إعداديةم وس بن نصير21933البرصةأنبىكريمة صادق حيدر410554

24إعداديةم وس بن نصير21933البرصةأنبىزينب جميل صدام511799

1بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىحنان عبدالدايم حسن239319

ي511720
 
2بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىشهد اسعد رزوف

3بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىزينب جعفر زباري410869

4بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىجنة رعد محمد495515

5بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىهالة قاسم محمد46945

6بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىنور حيدر حسن511717

7بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىسارة حيدر كريم495844

ن سوادي495838 8بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىزينب عبدالحسير

9بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىغفران حميد قاسم44260

10بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىزينب عبدالكريم قاسم495841

11بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىزهراء حسن عبد63951

12بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىهبة قاسم محمد64001

13بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىسح  ماجد حميد239383

14بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىشيماء ضياء شاكر511682

15بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىنرجس فالح حسن495511

ن47194  ياسير
16بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىزهراء مصطفن

17بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىسارة اياد كاظم39962

18بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىزينة موفق نارص44117

19بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىاشاء محسن عبود495513

20بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىزهراء حميد سالم44441

21بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىاديان حامد نارص241786

22بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىنور جميل علوان88351

23بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىدعاء سليم عبداالمام410865

24بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىسحر يحبر برتو311311

25بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىايمان محمد مشكال40902

26بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىفاطمة عبدالكريم قاسم495840

27بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىايمان عبدالستار عبدالرحيم40009

28بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىيرسى عبدالكريم عبود239506

29بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىمريم فؤاد سيف44145

30دبلومم وس بن نصير21933البرصةأنبىوصال زاهي عبد64200

31دبلومم وس بن نصير21933البرصةأنبىعبير كاظم عبدالزهرة40574

32دبلومم وس بن نصير21933البرصةأنبىفاطمة نارص حبيب495839

33دبلومم وس بن نصير21933البرصةأنبىنورهان كريم عبيد311491

34دبلومم وس بن نصير21933البرصةأنبىميادة جاسم كاظم114650

35دبلومم وس بن نصير21933البرصةأنبىاالء محمد جويد239350

36إعداديةم وس بن نصير21933البرصةأنبىايات عقيل عبدالواحد45426



37إعداديةم وس بن نصير21933البرصةأنبىاسماء محمد سمير556624

38إعداديةم وس بن نصير21933البرصةأنبىزينب عبدالكريم معيبد245956

ن عباس فاضل45370 39إعداديةم وس بن نصير21933البرصةأنبىبنير

40إعداديةم وس بن نصير21933البرصةأنبىمريم عاطف عبدالستار495483

41إعداديةم وس بن نصير21933البرصةأنبىورود حميد ماجد45611

42إعداديةم وس بن نصير21933البرصةأنبىشهالء عبدهللا عبدالصادق45342

43إعداديةم وس بن نصير21933البرصةأنبىامنة فالح حسن495487

44إعداديةم وس بن نصير21933البرصةأنبىمروة محمود داود410456

45إعداديةم وس بن نصير21933البرصةأنبىسلوى جوجي دايخ238723

46إعداديةم وس بن نصير21933البرصةأنبىمسار عدي عبدالمجيد39147

47إعداديةم وس بن نصير21933البرصةأنبىزينب هيثم رشيد495485

48إعداديةم وس بن نصير21933البرصةأنبىمريم عادل فاضل311754

49إعداديةم وس بن نصير21933البرصةأنبىشهد كاظم زعالن245624

50إعداديةم وس بن نصير21933البرصةأنبىمريم حسن عبداللطيف45658

51إعداديةم وس بن نصير21933البرصةأنبىزهراء عبدالكريم معيبد245536

52إعداديةم وس بن نصير21933البرصةأنبىمريم عالء محمد311765

53إعداديةم وس بن نصير21933البرصةأنبىزهراء محمد طالب38514

54بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىهيفاء كريم لفته511718

55بكالوريوسم وس بن نصير21933البرصةأنبىافراح كاظم عبود554063

56دبلومم وس بن نصير21933البرصةأنبىنغم حامد جازع544825

57إعداديةم وس بن نصير21933البرصةأنبىسهيلة عبدالعزيز عبدهللا410878

ن فاخر514741 1ماجستيرالهادي11934البرصةذكرمهدي ياسير

ن5140  علي حسير
2دبلوم عاليالهادي11934البرصةذكرمصطفن

3بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرعالء عيدان علي514607

4بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرعلي حسن خلف5024

5بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرعادل ياش معتوق514695

6بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرنصير عزيز امريىعي514667

ن فالح عبدالحسن4340 7بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرحسير

8بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرعباس كاظم عبدالواحد179420

9بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرعبدالرسول صوينت عبدالواحد514688

10بكالوريوسالهادي11934البرصةذكروفيق جواد كاظم514676

11بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرحسن هدام حمود401578

12بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرمحمد جابر مجيد4333

13بكالوريوسالهادي11934البرصةذكراحمد حسن محمد401921

14بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرعقيل عيىس حاوي4345

15بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرمسلم هاشم عواجة5063

ي عيىس حاوي4349
16بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرهانن

ي401376 17بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرعلي مهدي عبدالنب 

18بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرمشتاق جميل عبدالواحد514773

19بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرصادق خزعل عيىس4383

 علي4373
ن 20بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرعقيل ياسير

ن خليل فنجان514670 21بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرحسنير

22بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرسجاد عادل عبدالعباس514762

23بكالوريوسالهادي11934البرصةذكراسامة قاسم عبدالعالي400696

24بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرحكيم عبدالصاحب كاطع179466

25بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرباسم كامل شاطي5019

26بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرعبدهللا عفات جابر4378

27بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرجواد عبدالكاظم عبدالواحد4996



28بكالوريوسالهادي11934البرصةذكركاظم زركي عبيد5058

ن245156 29بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرعالء مسلم عبدالحسير

30بكالوريوسالهادي11934البرصةذكراوس علي جاسم401825

ي زامل بهيش550948
31بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرمحمدتف 

32بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرخالد كريم خضير514577

33بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرمناف حسن محمد179409

34بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرفالح نوري هاشم5065

35بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرامجد حميد عبدالزهرة4318

36بكالوريوسالهادي11934البرصةذكراسعد حردان رهيف401802

ن نارص4367  حسير
37بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرمصطفن

38بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرعباس عبدالحميد عباس401549

ي يوسف514649
39بكالوريوسالهادي11934البرصةذكريوسف هانن

40بكالوريوسالهادي11934البرصةذكراحمد عبدالزهرة جلوب179428

41بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرقاسم غضيب رسن401562

ن دحام514680 42بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرعلي حسير

43بكالوريوسالهادي11934البرصةذكررافد جميل حشف179394

44بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرمازن فاضل عباس4325

45دبلومالهادي11934البرصةذكرعبدالرحمن صوينت عبدالواحد514568

46دبلومالهادي11934البرصةذكرعلي هاشم عواجة4358

47دبلومالهادي11934البرصةذكراحسان صادق عاشور514603

48دبلومالهادي11934البرصةذكرعالء عبدالسادة حرفش541934

49دبلومالهادي11934البرصةذكرصفاء صالح جابر5045

50دبلومالهادي11934البرصةذكروسام حسن فليح179416

51دبلومالهادي11934البرصةذكرهاشم ياش معتوق179460

ي401875 52دبلومالهادي11934البرصةذكرحميد مهدي عبدالنب 

53دبلومالهادي11934البرصةذكرمكي حسن محمد179452

54دبلومالهادي11934البرصةذكرمشتاق غالب عبيد514612

55دبلومالهادي11934البرصةذكركفاح حسن بدن244806

56دبلومالهادي11934البرصةذكرعلي كاظم عبدالعالي179431

57دبلومالهادي11934البرصةذكراسعد سلمان عبد علي514660

58دبلومالهادي11934البرصةذكرعلي ياش معتوق179472

59دبلومالهادي11934البرصةذكرسجاد ياش معتوق514692

60دبلومالهادي11934البرصةذكرعلي سلمان عبدعلي514656

61دبلومالهادي11934البرصةذكرحيدر صبار هادي4329

 علي مجيد4374
ن 62دبلومالهادي11934البرصةذكرحسنير

63دبلومالهادي11934البرصةذكرماجد صدام حمود514562

ن مزعل5072 64دبلومالهادي11934البرصةذكرحيدر حسير

65دبلومالهادي11934البرصةذكراحمد علي عبدعلي401644

66دبلومالهادي11934البرصةذكركاظم عبود خليفة514729

ن514579 ي حسير
67دبلومالهادي11934البرصةذكرمسلم ماصن

68دبلومالهادي11934البرصةذكروائل حميد مصبح514566

ي ديوان514628
69دبلومالهادي11934البرصةذكرمرتضن راصن

70دبلومالهادي11934البرصةذكرعالء خالد طاهر514624

71دبلومالهادي11934البرصةذكرحسن عبدهللا عبدالزهرة514635

هللا5150 72دبلومالهادي11934البرصةذكرعلي صالح خير

73دبلومالهادي11934البرصةذكرجعفر رياض طاهر4371

74دبلومالهادي11934البرصةذكرضياء ياش معتوق514599

75دبلومالهادي11934البرصةذكرعلي فنجان محمد245148



76دبلومالهادي11934البرصةذكرمروان عالء هاشم401531

77دبلومالهادي11934البرصةذكرعالء رحيم والي5151

78دبلومالهادي11934البرصةذكرعلي زغير عبود514589

79دبلومالهادي11934البرصةذكرعبدالكريم عبدهللا رحيم514638

80دبلومالهادي11934البرصةذكرعلي حيدر كامل514733

81دبلومالهادي11934البرصةذكرمحمد فالح عبدالحسن4342

82دبلومالهادي11934البرصةذكركرار عبدالهادي عباس514684

83دبلومالهادي11934البرصةذكرمسلم عيىس حاوي4348

ن كاظم جاسم179442 84دبلومالهادي11934البرصةذكرتحسير

85دبلومالهادي11934البرصةذكرعلي مؤيد سامي514616

86إعداديةالهادي11934البرصةذكراسعد شي  محمد5149

ي فهد4364 87إعداديةالهادي11934البرصةذكرجالل ناج 

88إعداديةالهادي11934البرصةذكرعباس عيىس حاوي4336

89إعداديةالهادي11934البرصةذكرمفيد فالح نعمة245079

90إعداديةالهادي11934البرصةذكرعادل ابوالهيل نعيم394041

91إعداديةالهادي11934البرصةذكركاظم مالح راشد5029

92إعداديةالهادي11934البرصةذكرمرزوق شي  محمد5037

93إعداديةالهادي11934البرصةذكرمحمد عبدالرحمن خالد320329

94إعداديةالهادي11934البرصةذكراحمد عبدالرسول عبدالكاظم401613

95إعداديةالهادي11934البرصةذكرعلي غنتاب جاسم179436

ن خلف جاسب68223 1بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرحسير

2بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرصالح مصطفن صالح515055

3بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرصفاء عبدالرضا جاسم4597

4بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرسجاد سعد خلف4708

5بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرحيدر حبيب عبدالعباس4137

6بكالوريوسالهادي11934البرصةذكراحمد عبدالكريم مزاهر4679

7بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرعلي محمد صبيح4660

8بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرمصطفن عبدالكريم صالح515081

9بكالوريوسالهادي11934البرصةذكراحمد عبدالواحد عزيز4187

10بكالوريوسالهادي11934البرصةذكراحمد ماجد جواد4227

11بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرمحمد جاسم محمدعلي4192

12بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرياش نارص حسن515066

 علي هاشم4686
ن 13بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرحسير

14بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرسيف علي عبدعلي245221

15بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرعالء جاسم عبود245205

16بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرفيصل عبدالكاظم عبدالواحد5185

17بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرعلي زامل مندوب4493

18بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرمصطفن رعد عبد4235

19بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرسيف الدين حسن حياوي400428

20بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرعادل عبدالكريم قاسم515119

21بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرسجاد مسلم كاظم400576

22بكالوريوسالهادي11934البرصةذكراحمد محمد سيد400414

23بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرعلي عمر شاكر400090

24بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرامجد عبدالكريم مزاهر4698

25بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرصالح عبدالكريم صالح245400

26بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرعلي محمد حسن4674

ن عبدالزهرة خلف4712 27بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرعبدالحسير

28بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرعلي عبدالرضا مكطوف5167



29بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرعلي فالح نعمة4183

30بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرعزالدين عبدالكريم رمضان4670

ي يوسف طه4635
31بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرتف 

32بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرسجاد عباس عيىس399714

33بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرامجد عسكر رهيف245216

34بكالوريوسالهادي11934البرصةذكروسام عباس قاسم178422

35بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرمحمد صادق نعمة515116

36بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرعلي عبدالرحيم عبدالزهرة400467

37بكالوريوسالهادي11934البرصةذكربهاء حميد مهدي4230

38بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرمصطفن خزعل نارص399804

39بكالوريوسالهادي11934البرصةذكرحسن محمد عبدالرضا5227

40دبلومالهادي11934البرصةذكرمحمد رعد قاسم399852

41دبلومالهادي11934البرصةذكرمرتضن صبيح نعيم4195

42دبلومالهادي11934البرصةذكرعلي حسن زغير178409

43دبلومالهادي11934البرصةذكرحيدر فالح عبدالحسن4200

44دبلومالهادي11934البرصةذكرضياء كاظم عبد399678

45دبلومالهادي11934البرصةذكرحيدر حسن جميل4711

46دبلومالهادي11934البرصةذكررعد حسن زغير178403

47دبلومالهادي11934البرصةذكراحمد عباس قاسم4690

48دبلومالهادي11934البرصةذكرناظم جواد كاظم400372

49دبلومالهادي11934البرصةذكرعالء كاظم عبد399602

50دبلومالهادي11934البرصةذكرمصطفن حامد قاسم555860

51دبلومالهادي11934البرصةذكرمحمد كاظم عطية178436

52دبلومالهادي11934البرصةذكراحمد ضياء عبدالزهرة178308

53دبلومالهادي11934البرصةذكرمحمد منذر حسن5200

54دبلومالهادي11934البرصةذكرسجاد محمد ابراهيم515087

ي245211 55دبلومالهادي11934البرصةذكراحمد علي ناج 

ي فالح245414
56دبلومالهادي11934البرصةذكركميل وصفن

57دبلومالهادي11934البرصةذكرعبدالخالق عطية شاطي4702

58دبلومالهادي11934البرصةذكرعالء عباس طالب5205

59دبلومالهادي11934البرصةذكرمحمود قاسم محمد4607

60دبلومالهادي11934البرصةذكرعباس حبيب عبدالعباس178340

61دبلومالهادي11934البرصةذكرعلي محمد جي 5208

62دبلومالهادي11934البرصةذكرعباس مهدي عباس515091

ن عالء صباح244720 63دبلومالهادي11934البرصةذكرحسير

64دبلومالهادي11934البرصةذكرامجد كريم مهدي399660

65دبلومالهادي11934البرصةذكرصفاء عبد الحسن كاظم400164

66دبلومالهادي11934البرصةذكرحيدر قاسم مرزوق5214

67دبلومالهادي11934البرصةذكرعلي قيس جاسب4645

68دبلومالهادي11934البرصةذكرمحمد جبار نارص400150

69دبلومالهادي11934البرصةذكرمحمد داود مجيد178358

70دبلومالهادي11934البرصةذكرحسام صالح محسن515071

71دبلومالهادي11934البرصةذكرعلي جبار نارص400668

72دبلومالهادي11934البرصةذكرعلي سالم عبدالرزاق515001

73إعداديةالهادي11934البرصةذكرايهاب احمد هاشم179480

74إعداديةالهادي11934البرصةذكرعباس عبدالكاظم محمد515201

75إعداديةالهادي11934البرصةذكرحيدر عادل بدن4498

76إعداديةالهادي11934البرصةذكراسعد صبيح قاسم4793



77إعداديةالهادي11934البرصةذكراحمد محمد نارص515062

78إعداديةالهادي11934البرصةذكرمحمد جاسم حميد515237

ن محمد شبيب179214 79إعداديةالهادي11934البرصةذكرحسير

80إعداديةالهادي11934البرصةذكريوسف عبدالمحسن يوسف401591

ي ماجد عبدالشهيد4875
81إعداديةالهادي11934البرصةذكروصفن

ن179057 82إعداديةالهادي11934البرصةذكرمقداد علي حسير

83إعداديةالهادي11934البرصةذكرقاسم ناظم موزان245563

84إعداديةالهادي11934البرصةذكرمرتضن حسن جاسم4453

85إعداديةالهادي11934البرصةذكرعبدالرحمن شوي    ع صابر179166

ي لفته4427
86إعداديةالهادي11934البرصةذكرمصطفن راصن

87إعداديةالهادي11934البرصةذكرسجاد صبيح نعيم179042

ن عبدالرسول515338 88إعداديةالهادي11934البرصةذكرعباس حسير

89إعداديةالهادي11934البرصةذكركرار صادق مطلك515206

90إعداديةالهادي11934البرصةذكرحسن علي عبدالكريم515291

91إعداديةالهادي11934البرصةذكرمحمد غانم عطوان515277

92إعداديةالهادي11934البرصةذكرمحمد عادل هالل515328

ن نجم عبد550934 93إعداديةالهادي11934البرصةذكرحسير

94إعداديةالهادي11934البرصةذكراحمد صالح باشخ555148

ي جاسب88019 95إعداديةالهادي11934البرصةذكرحمزة ناج 

96إعداديةالهادي11934البرصةذكرعباس عبدالكريم رحيم4515

97إعداديةالهادي11934البرصةذكرحسن المجتب  صادق نعمة515210

هللا جاسم179083 98إعداديةالهادي11934البرصةذكرحسن خير

99إعداديةالهادي11934البرصةذكرحسن محمد جابر4205

100إعداديةالهادي11934البرصةذكركرار سعدي قنديل4765

101إعداديةالهادي11934البرصةذكرمجتب  حسن حياوي401418

102إعداديةالهادي11934البرصةذكربهاء عبدالمحسن يوسف179257

103إعداديةالهادي11934البرصةذكرعيىس علي هاشم179300

104إعداديةالهادي11934البرصةذكرعلي جاسم كاظم561663

105إعداديةالهادي11934البرصةذكرمسلم ناظم موزان245585

ن محمد شنشول4505 106إعداديةالهادي11934البرصةذكرحسنير

107إعداديةالهادي11934البرصةذكرعلي المرتضن صادق نعمة245594

ن515441 108إعداديةالهادي11934البرصةذكراحمد عبدهللا ياسير

109إعداديةالهادي11934البرصةذكرمسلم ستار زباري401508

110إعداديةالهادي11934البرصةذكرمحمد طالب جاسب179073

111إعداديةالهادي11934البرصةذكرضياءالدين احمد قاسم515221

ن179190  علي ياسير
ن 112إعداديةالهادي11934البرصةذكرحسير

113إعداديةالهادي11934البرصةذكرحسن محمد عبدالرسول5269

114إعداديةالهادي11934البرصةذكرمحمد اسعد حردان245574

ن حميد4419 115إعداديةالهادي11934البرصةذكرمحمدالصادق امير

ن زامل مندوب4439 116إعداديةالهادي11934البرصةذكرحسير

ن179271  علي حسير
ن 117إعداديةالهادي11934البرصةذكرحسنير

 علي4288
ن 118إعداديةالهادي11934البرصةذكرعبدهللا حسير

119إعداديةالهادي11934البرصةذكراثير هاشم شبيب515251

 علي محمد4512
ن 120إعداديةالهادي11934البرصةذكرحسير

121إعداديةالهادي11934البرصةذكرحسن محمد سيد401454

122إعداديةالهادي11934البرصةذكرحيدر غالي عباس515247

123إعداديةالهادي11934البرصةذكرجعفر صادق جعفر4533

124إعداديةالهادي11934البرصةذكرمصطفن حميد مدلول4421



 علي قاسم4445
125إعداديةالهادي11934البرصةذكرمرتضن

126إعداديةالهادي11934البرصةذكرمجتب  قاسم مرزوق5253

127إعداديةالهادي11934البرصةذكركرار عبدالعباس جبار4443

128إعداديةالهادي11934البرصةذكرحيدر عبدالحسن رسن195291

غام قاسم401977 129إعداديةالهادي11934البرصةذكرجعفر رصن

130إعداديةالهادي11934البرصةذكرعلي مؤيد هيال4508

131إعداديةالهادي11934البرصةذكركرار وليد حطحوط5266

132إعداديةالهادي11934البرصةذكرزين العابدين سليم عطية179091

133إعداديةالهادي11934البرصةذكرعلي طالب جاسب4497

134إعداديةالهادي11934البرصةذكرحسن المجب  باسم حميد400588

135إعداديةالهادي11934البرصةذكرمصطفن محمد كريم180322

136إعداديةالهادي11934البرصةذكررائد عبدالقادر رحيم495519

ن179140 137إعداديةالهادي11934البرصةذكراحمد حامد عبدالحسير

ن244687 138إعداديةالهادي11934البرصةذكركرار حامد عبدالحسير

139إعداديةالهادي11934البرصةذكركرار كريم جاسم4214

ن515318 140إعداديةالهادي11934البرصةذكراحمد علي عبدالحسير

ن عباس مرود179118 141إعداديةالهادي11934البرصةذكرحسير

142إعداديةالهادي11934البرصةذكرعبدهللا ناظم كاظم4490

143إعداديةالهادي11934البرصةذكرحسن المجتب  علي محمد244590

144إعداديةالهادي11934البرصةذكرمحمد علي هاشم4880

145إعداديةالهادي11934البرصةذكرحيدرا لطيف كامل4877

ي4863 146إعداديةالهادي11934البرصةذكرسجاد عبدالحسن عبدالنب 

147إعداديةالهادي11934البرصةذكرمنتظر علي ياش4436

148دبلومالهادي11934البرصةذكرعالء حسن جلوب4700

1ماجستيرالهادي11934البرصةأنبىاخالص مال هللا جعفر5010

ي179403
2بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىباسمة مهلهل ماصن

وق جميل عبدالواحد5015 3بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىشر

4بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىتحرير جواد كاظم492973

5بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىايمان عبدالواحد قاسم5050

6بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىرقية عسكر ارهيف244738

ن4331 7بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىهالة محمد حسير

8بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىاسماء عسكر ارهيف244761

9بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىدموع ماجد حميد401717

ى قاسم غضيب514572 10بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىبرسر

11بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىهدى بالسم شنشول514641

12بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىتيسير عبدالكاظم طاهر4368

13بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىرابحة جدوع عباس4382

14دبلومالهادي11934البرصةأنبىعقيلة عبداللطيف عبدالرضا400743

15دبلومالهادي11934البرصةأنبىجميلة زوير عبيد179475

16دبلومالهادي11934البرصةأنبىبسمة كريم جاسم4385

17دبلومالهادي11934البرصةأنبىليل عسكر رهيف514768

18دبلومالهادي11934البرصةأنبىحكيمة عودة زنيد4353

19دبلومالهادي11934البرصةأنبىلىم سعدون جي 5145

20دبلومالهادي11934البرصةأنبىمريم جبار عبدالرزاق401758

21دبلومالهادي11934البرصةأنبىنهلة نجم خضير4380

22دبلومالهادي11934البرصةأنبىختام غازي زيارة179447

23دبلومالهادي11934البرصةأنبىعلية زاير مطر4387

24دبلومالهادي11934البرصةأنبىزهراء كاظم مالح4315



ايمان علي يعقوب514622
25دبلومالهادي11934البرصةأنبى

26إعداديةالهادي11934البرصةأنبىبتول عباس محمد401958

27إعداديةالهادي11934البرصةأنبىكواكب عبدالحليم زيارة5042

انعام عبود علي4360
28إعداديةالهادي11934البرصةأنبى

ن ماجد حميد401676 29إعداديةالهادي11934البرصةأنبىياسمير

ن514630 30إعداديةالهادي11934البرصةأنبىمنتىه حميد شاهير

ن515131 1بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىرحاب حسن شاهير

2بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىايات محمد كريم515084

ن عطية178376 3بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىبيداء حسير

زهراء علي دحام4704
4بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبى

ي212642 هاجر علي عبدالنب 
5بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبى

ن رجب5174 6بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىعلياء حسير

7بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىروى حسن حياوي400442

ن ناظم موزان399999 8بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىحنير

9بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىزهراء عالء حسن4465

10بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىهبة قيس جاسب178365

فاطمة علي ثجيل245500
11بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبى

 علي4656
ن 12بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىاالء حسير

جنات مسلم علي515079
13بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبى

14بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىهدى جاسم ضاجي4247

15بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىنور عبداالمير كاظم178277

 علي4650
ن 16بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىنور حسير

17بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىهدى ناظم موزان400054

ن4692 18بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىاشاء فالح ياسير

19بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىنور عدنان عبود515121

20بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىمروة مهدي كطافة515043

21بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىزينب حسن علي178387

22بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىنور سمير كاظم245483

23بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىزهراء عادل هالل515110

24بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىسماح سالم عبدالرزاق400099

25بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىغفران عباس عبدعلي400110

26بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىانتصار سالم كاظم399696

27بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىهاجر عبدالرسول صوينت515113

الة جاسم399980 28بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىاالء خير

29بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىشهد خضير عباس4715

30بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىنورالهدى باسم عبدالحسن4592

31بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىزينب اسعد حردان399588

32بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىانسام سالم هالل178391

33بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىبدور مؤيد منصور244564

34بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىزهراء حكيم عبدالصاحب4239

35بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىزهراء خلف جابر178299

ايمان حيدر عبدالعالي245570
36بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبى

37بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىفاطمه اسعد حردان399572

38بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىزينب جاسم احمد179126

39دبلومالهادي11934البرصةأنبىخولة كاظم هاشم5190

40دبلومالهادي11934البرصةأنبىزهراء عدنان جاسب4530

41دبلومالهادي11934البرصةأنبىفاطمة فائق جاسم515061

42دبلومالهادي11934البرصةأنبىسارة كاظم عطية178382



43دبلومالهادي11934البرصةأنبىهدى عادل عبدهللا178414

44دبلومالهادي11934البرصةأنبىدالل محمد سيد245422

45دبلومالهادي11934البرصةأنبىدعاء حسن بدن4667

ن393094 46دبلومالهادي11934البرصةأنبىبيداء يونس ياسير

47دبلومالهادي11934البرصةأنبىسح  ناظم موزان400019

ن محمد خلف5211 48دبلومالهادي11934البرصةأنبىحنير

49دبلومالهادي11934البرصةأنبىنرسين عبدالرضا مكطوف4251

50دبلومالهادي11934البرصةأنبىدعاء جاسم محمدجواد178450

51دبلومالهادي11934البرصةأنبىبدور عبدالعزيز محسن4174

52إعداديةالهادي11934البرصةأنبىرسل صالح عبد515411

53إعداديةالهادي11934البرصةأنبىلببن نزار مهدي4682

مروه علي كاظم400649
54إعداديةالهادي11934البرصةأنبى

55إعداديةالهادي11934البرصةأنبىشهد كاظم حميد257461

56إعداديةالهادي11934البرصةأنبىمبن كاظم عبود515355

ن شهيد515218 57إعداديةالهادي11934البرصةأنبىعلياء حسير

58إعداديةالهادي11934البرصةأنبىدنيا حليم عبدالصاحب4534

59إعداديةالهادي11934البرصةأنبىميعاد ماجد عبدالشهيد4837

60إعداديةالهادي11934البرصةأنبىفاطمة محمد موس179287

61إعداديةالهادي11934البرصةأنبىنرسين عباس قاسم4822

62إعداديةالهادي11934البرصةأنبىزهراء قاسم سيد5267

63إعداديةالهادي11934البرصةأنبىفاطمة كاظم مالح4869

64إعداديةالهادي11934البرصةأنبىزينب كاظم مالح4859

65إعداديةالهادي11934البرصةأنبىندى سوادي يعقوب207141

66إعداديةالهادي11934البرصةأنبىميعاد هاشم صدام400262

67إعداديةالهادي11934البرصةأنبىمريم ماجد عبدالشهيد179102

68إعداديةالهادي11934البرصةأنبىميالد خلف جابر515069

69إعداديةالهادي11934البرصةأنبىدعاء صي  عبدالسادة4785

70إعداديةالهادي11934البرصةأنبىهدى حليم عبدالصاحب4539

هللا جاسم4844 71إعداديةالهادي11934البرصةأنبىزينب خير

72إعداديةالهادي11934البرصةأنبىنور جاسم محمدجواد179131

ن عبدالكريم قاسم4851 73إعداديةالهادي11934البرصةأنبىبنير

74إعداديةالهادي11934البرصةأنبىفاطمة فالح فنجان522215

ي ديوان400391
75بكالوريوسالهادي11934البرصةأنبىمديحة راصن

76دبلومالهادي11934البرصةأنبىصبيحة كاظم فنجان178430

1ماجستيرالمعق ل21935البرصةذكررؤوف يعقوب عودة516915

2ماجستيرالمعق ل21935البرصةذكرعلي فالح حسن516932

3ماجستيرالمعق ل21935البرصةذكرمرتضن عبدالحافظ مال هللا517000

4ماجستيرالمعق ل21935البرصةذكرحيدر كاظم حسن517040

ن516990 5ماجستيرالمعق ل21935البرصةذكرعلي قاسم زبير

ن هاشم صالح516905 6ماجستيرالمعق ل21935البرصةذكرتحسير

7ماجستيرالمعق ل21935البرصةذكرمهيمن عبدالكريم مطر58852

 علي وادي357751
ن 8دبلوم عاليالمعق ل21935البرصةذكرحسير

9بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعبد الباسط عبد الصمد فاضل45857

ن نارص عبدهللا58703 10بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرتحسير

11بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعدي فالح عبدالمهدي45828

12بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرامجد الزم جياد516942

13بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعلي نور علي517020

14بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكراياد خلف خضير257124



15بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرمحمود حمد عباس358272

16بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرمصدق فاخر مطرسر545391

17بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعلي محمد لفته357776

18بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرفائز جودة صبيح517014

19بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرجبار جاسب حسن516747

20بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكررائد جبار عبيد58727

ي جاسم فارس516900
21بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكروصفن

22بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكراحمد رحيم ياش560182

23بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعلي مال هللا عبدعلي516920

24بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعبدالكريم عون علي45938

25بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرحيدر جاسب عبيد517036

26بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعالء عون علي516956

ي57373
27بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرجواد كاظم شان 

ي357605
28بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرمرتضن جميل منان 

29بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرصباح مهدي لطيف516963

30بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرمالك ابراهيم مالك516953

31بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرانمار احمد حسن357633

ي159176 32بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكروسام سالم عبدالنب 

33بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرنجاح معروف مطلك246358

34بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرحيدر كريم عبود357653

ي516798
35بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرستار جي  بوسر

36بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعلي سالم مهدي159320

37بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرهشام فاضل عبدالغفور57474

38بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرحيدر علي عبدالرسول57480

39بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرنوار مزهر رحمة358420

40بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعالء فياض جاسب357577

41بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعلي قدوري لفته45816

42بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعلي مزهر رحمة159220

ي45929
43بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكراحمد علي شان 

ن اسماعيل246375 44بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرحيدر عبدالحسير

45بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرمجيد مالك كاصد159283

ن عبدالكريم علوش159197 46بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرنورالحسير

ن حاتم517008 47بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرحيدر حسير

 علي خالد57509
ن 48بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرحسير

49بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرمحمد نعمة سلطان357764

50بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرمحمد شاكر حسن545306

51بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرلؤي حمزة عباس57436

ي58568
52بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرحيدر محمد راصن

ي58720
53بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرجاسم محمد راصن

ن محمدصالح45912 54بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعماد عبدالحسير

55بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرمحمد فاضل جودة357704

56بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكريوسف يعقوب يوسف45862

57بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكربهاء محمد عبداليمة45803

58بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرسلمان محمد سلمان516763

59بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكراحمد عبود محمود358152

60دبلومالمعق ل21935البرصةذكرمحسن عبدعلي محسن45840

ن محمد357788 61دبلومالمعق ل21935البرصةذكرعلي عبدالحسير

62دبلومالمعق ل21935البرصةذكرمحمد الزم جياد517028



63دبلومالمعق ل21935البرصةذكرعمار عبدالواحد محسن357736

64دبلومالمعق ل21935البرصةذكرمشتاق محسن غالي57503

ن عذير159166 65دبلومالمعق ل21935البرصةذكرعامر حسير

66دبلومالمعق ل21935البرصةذكروسام رحيم محمد58677

67دبلومالمعق ل21935البرصةذكرحسن يعقوب علي58690

68دبلومالمعق ل21935البرصةذكراحمد كامل عبدالكريم45924

ن محمدصالح45990 69دبلومالمعق ل21935البرصةذكرعلي عبدالحسير

70دبلومالمعق ل21935البرصةذكرمحمد جمعة ساجت57468

اس محسن غالي516994 71دبلومالمعق ل21935البرصةذكرفير

72دبلومالمعق ل21935البرصةذكرعبدهللا صالح محمد45890

73دبلومالمعق ل21935البرصةذكرغالب مهدي هاشم357897

74دبلومالمعق ل21935البرصةذكرعالء حسن كامل57396

75دبلومالمعق ل21935البرصةذكرعلي محمود طه57463

ن516847 76دبلومالمعق ل21935البرصةذكرصادق عبدالكريم حسير

77دبلومالمعق ل21935البرصةذكرعبداالمير طالب مسلم57409

ن رعد خلف159179 78دبلومالمعق ل21935البرصةذكرحسير

 علي545316
ن 79دبلومالمعق ل21935البرصةذكرليث حسير

80دبلومالمعق ل21935البرصةذكرستار جبار خشجوري159160

81دبلومالمعق ل21935البرصةذكرزين العابدين نوري نارص545305

82دبلومالمعق ل21935البرصةذكرحيدر ابراهيم جواد45948

83دبلومالمعق ل21935البرصةذكرمنتظر كاظم محمد516975

84دبلومالمعق ل21935البرصةذكرعقيل صبيح دوجي57448

ي45853
85دبلومالمعق ل21935البرصةذكرفراس مالك راصن

86دبلومالمعق ل21935البرصةذكرعارف فاضل خلف159232

87إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرعبدالمهيمن عبدهللا جعفر57422

88إعداديةالمعق ل21935البرصةذكررضا هادي ابوالهيل58547

ي ابراهيم545319
89إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرياش تف 

ي حمود159228
90إعداديةالمعق ل21935البرصةذكركاظم راصن

ي شيحان57496 91إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمحسن صي 

92إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمنذر ياش نجم57353

ن159183 93إعداديةالمعق ل21935البرصةذكركرار عامر حسير

94إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرصباح عبدالزهرة مزعل45845

95إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرعبدالرزاق مفتاح مثبن257112

96إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمحمد عبدعلي يعقوب58622

ن اسعد عبدالزهرة516980 97إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرحسنير

98إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرحسام حامد غضبان45850

ن ستار جبار58756 99إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرحسير

100إعداديةالمعق ل21935البرصةذكركرار لقمان غالم357720

101إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمحمد امجد الزم516937

102إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرسجاد غالب مهدي358176

103إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرايمن يعقوب يوسف545318

104إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمحمد حسن كامل58649

105إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمجتب  قاسم وجر358038

1ماجستيرالمعق ل21935البرصةذكرحيدر عبداالله عبدالواحد545325

2ماجستيرالمعق ل21935البرصةذكرامجد عالوي دعيم44405

3بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرمحمد قضي عبدالرزاق517358

4بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكراحمد ناظم حسن44388

ن44370 5بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعباس علي عبدالحسير



ي جري357257
ن
6بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرسامر وف

ن56727 7بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرمحمد علي حسير

8بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرمحمد كاظم جعفر159465

9بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرحيدر محمد باقر159471

10بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرسيف عبدالغفار جاسم357276

11بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكراحمد عامر حمود57284

ن392126 12بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكراحمد عباس خشير

13بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرنوار جبار ظاهر44991

14بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعبدهللا كاظم محمد356621

15بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرمحمد محمود جواد159432

16بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكركرار مزهر رحمة57277

17بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرحسن قيس عودة560164

18بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعبدالواحد سليمان عبدالواحد517331

19بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرغيث حبيب ثامر357227

20بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرمسلم ناظم عبدالكاظم58084

21بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعلي ابراهيم جواد44783

22بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرمصطفن صالح مهدي44832

23بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعلي جواد كاظم45015

24بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرجهاد عدي محمد58125

25بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرمحمد قاسم كحطان357124

26بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكركرار داود سلمان57268

27بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعلي عبدالحسن جاسم44808

28بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكراثير مرتضن مظلوم357195

29بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرياش علي عبود159457

30بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرهاشم قيس عبدالمحسن517413

31بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعلي عبدالزهرة جاسم357161

ي عبدالكريم159446
32بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعالوي وصفن

33بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرمهند عبدالهادي صبيح44479

34بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكراحمد فاضل عاشور57259

35بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرحيدر محمد جالي58091

36بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكربهاء فاخر خضير44588

ن جبار57224 37بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكراحمد حسير

38بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرحسام عبدالقادر داخل159449

39بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرانور احمد حسن357297

40بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرمحمد عبدهللا غضبان57218

41بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرحيدر عبدالكريم حيدر357146

42بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعلي فاضل عبدالغفور44396

43بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرغزوان فيصل غازي56811

44بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعلي عبدالحليم عبدالواحد159658

45بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرحسن ميثم علي159477

46بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعلي حاتم عبدالرسول517396

ي57256
ن
47بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرمصطفن محمد عوف

48بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكراسعد عبدالرحمن فليح517401

ي245743
49بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعلي رقيب منحن

50بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرحبيب عبدالجبار حميد517370

51بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرسجاد عادل عبدالرضا44644

52بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرمنجد محمد جوالن58068

53بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعلي نجم عبدهللا58060



54بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعبداالمير محمد عبود159443

ن داخل56758 55بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرهاشم عبدالحسير

56بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكركرار احمد لطيف357433

57بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكركرار عبدالجليل مطرود357313

58بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرسيف فالح موس58245

59بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرخالد سيف عناد391788

60بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرمحمد فاضل عبدالغفور44600

61بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرمنذر خلف جعفر58143

ي مساعد517280
62بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكراحمد هانن

63بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعلي توفيق مشهد58000

ن مهدي جارهللا517136 64بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرحسير

ي لطيف159461 65بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرامجد ناج 

66بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعلي عادل احمد58283

67بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرعصام سليمان عبدالواحد517326

68بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكركمال سعد جاسم159428

ن44419 ن زبير 69دبلومالمعق ل21935البرصةذكرليث عبدالحسير

70دبلومالمعق ل21935البرصةذكرانور يوسف جميل57251

71دبلومالمعق ل21935البرصةذكرموس داود محمود356486

72دبلومالمعق ل21935البرصةذكرعبدهللا عبدالكريم كحطان517115

73دبلومالمعق ل21935البرصةذكرعلي صالح مهدي57191

ن عبدالواحد جياد44860 74دبلومالمعق ل21935البرصةذكرحسير

75دبلومالمعق ل21935البرصةذكرسجاد مزهر رحمة57240

76دبلومالمعق ل21935البرصةذكرخالد ميثم حسون57160

ي44446 77دبلومالمعق ل21935البرصةذكرحسن المجتب  عباس عبدالنب 

78دبلومالمعق ل21935البرصةذكراحمد عبدالهادي داود44501

ن كريم جودة257076 79دبلومالمعق ل21935البرصةذكرحسير

80دبلومالمعق ل21935البرصةذكرعمار جهاد مرزوك357175

ي517404 81دبلومالمعق ل21935البرصةذكرمحمد مهدي عبدالنب 

82دبلومالمعق ل21935البرصةذكرمحمد عبدالواحد جياد245866

83دبلومالمعق ل21935البرصةذكرمسلم علي عبيد245894

ي56822  محمود عبدالنب 
ن 84دبلومالمعق ل21935البرصةذكرحسير

85دبلومالمعق ل21935البرصةذكرمحمد ابراهيم علي56740

ن391795 86دبلومالمعق ل21935البرصةذكرمرتضن عبدالكريم حسير

87دبلومالمعق ل21935البرصةذكرحسن عويد عبود246254

ن فيصل جاسم44615 88دبلومالمعق ل21935البرصةذكرحسير

89دبلومالمعق ل21935البرصةذكرعبدهللا عبدالكريم كاظم159480

90دبلومالمعق ل21935البرصةذكرتميم مازن جمعة356692

 علي خلف56808
ن 91دبلومالمعق ل21935البرصةذكرحسنير

92دبلومالمعق ل21935البرصةذكرابراهيم مازن داود357337

ي57172
93دبلومالمعق ل21935البرصةذكراحمد خالد جانن

94دبلومالمعق ل21935البرصةذكرعلي محمد عزيز57171

95دبلومالمعق ل21935البرصةذكرعلي عبدالواحد شعبان357553

 علي357002
ن 96دبلومالمعق ل21935البرصةذكرعلي حسير

97دبلومالمعق ل21935البرصةذكرمنتظر روجي محمود57207

98دبلومالمعق ل21935البرصةذكركرار حبيب لفته517418

ن44439 99دبلومالمعق ل21935البرصةذكريوسف احمد حسير

100دبلومالمعق ل21935البرصةذكراكثم منصور عبد246271

101دبلومالمعق ل21935البرصةذكرمحمد عادل حسن159620



102دبلومالمعق ل21935البرصةذكرعلي مزهر معتوق246261

103دبلومالمعق ل21935البرصةذكرعلي طالب عبدالزهرة357410

ي517520
ن
104إعداديةالمعق ل21935البرصةذكراحمد عدنان خلوف

ن فاضل رسول391915 105إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرحسنير

106إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرسجاد عدنان حسن57708

107إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمجتب  مزهر غالم45307

108إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرحيدر يحبر كاظم358516

109إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرعلي صالح قدوري45682

110إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرحمزة عباس خضير46692

111إعداديةالمعق ل21935البرصةذكريوسف عبدالرسول بجاي57968

112إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرعلي مكي عزيز46481

113إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمرتضن عادل محمد47080

ن صباح517535 114إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرعلي حسير

115إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرحيدر حلىمي عباس517649

116إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرعبدهللا مالك ابراهيم545350

117إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمحمد رعد منشد358616

118إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرعلي عادل حسن159514

 علي57946
ن 119إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمحمد حسير

120إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرصباح خلف جعفر58320

ن نجم عبدهللا57730 121إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرحسير

122إعداديةالمعق ل21935البرصةذكراياد احمد عبدالعالي159759

123إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرعلي عبدالمنعم عبود46199

ن517628  علي حسير
ن 124إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرحسير

ن391784 125إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرحسن عبدالكريم عبدالحسير

126إعداديةالمعق ل21935البرصةذكراحمد عبدالكريم نارص46505

ن47114 127إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرحيدر محمد حسير

128إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرجواد كاظم جاسب56692

ي شيحان58043 129إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمحمد صي 

130إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمهدي صالح مهدي160004

131إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرعبدالرحمن عبدالكريم كاظم159849

132إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمحمد خالد جمعة159951

133إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرعباس علي نور517665

134إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرحيدر هاشم سالم45691

135إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمجتب  عبدالزهرة نعيم46376

136إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرسجاد رحيم فنجان159747

137إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمصطفن عباس رشك45404

138إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرعمار كاظم جعفر159769

139إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرسيف عبدالجبار حميد46354

140إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمحمد خلف جعفر57961

141إعداديةالمعق ل21935البرصةذكراحمد سالم مطرود545339

142إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرسجاد عبدالكاظم جواد57985

143إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرعلي سالم كاطع57859

144إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرحسن سالم مطرود545344

145إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرعلي منصور عبد159600

146إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمحمد عبدالكريم عبدالحسن46461

147إعداديةالمعق ل21935البرصةذكريوسف عالء مكطوف358495

148إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمحمد علي خلف45502

149إعداديةالمعق ل21935البرصةذكربسام رعد شبيب560193



150إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرعلي ثائر عبداللطيف159869

ن مهدي159743 151إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرعلي حسير

152إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرعبدهللا امجد الزم517614

ن159751 153إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرايمن حيدر حسير

ن احمد159781 154إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرعلي عبدالحسير

155إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمحمد عباس قاسم46530

156إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمصطفن عبدالكريم عون44702

 علي391765
ن  حسير

157إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمصطفن

158إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرسجاد علي حميد45391

159إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرياش باسم داود160020

ي57797
160إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرموس كاظم كباسر

161إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرامير فيصل غازي245943

162إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرحسن عبدالكريم عبدالرزاق358571

163إعداديةالمعق ل21935البرصةذكراسعد عزيز سلمان392160

ي4873 164إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمهدي محمود عبدالنب 

165إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرجعفرالصادق مصدق فاخر358482

166إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرحسن توفيق حميد159978

167إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمحمد داعي عبدالكريم517610

168إعداديةالمعق ل21935البرصةذكراحمد عبدالواحد جياد517384

169إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرسجاد صالح مهدي159754

ن حسن عزيز159765 170إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرياسير

171إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمنتظر ثائر محسن46581

172إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرجواد طارق عبدالصمد517545

ن خضير560185 173إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرعلي حسير

174إعداديةالمعق ل21935البرصةذكراحمد عبدالكريم عبدالجليل560200

175إعداديةالمعق ل21935البرصةذكراحمد عبدالحافظ عبدالرزاق47193

176إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرامجد عماد حمدي391658

 علي حميد45348
ن 177إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرحسير

ن46559 ن عالء حسير 178إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرحسير

ن46428 179إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرعون عبدالعالي حسير

180إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرحسن حبيب هاشم57976

ن46247 181إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرزين العابدين احمد حسير

ي طاهر159935
182إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرعلي وصفن

183إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرعلي فاضل مجيد392073

184إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرزين العابدين اسعد حميد47127

185إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرعلي محمد سند46176

186إعداديةالمعق ل21935البرصةذكراحمد حسن غالي45669

187إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرعباس محمد عبدالزهرة358664

188إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرامجد فيصل جاسم44491

ن طالل عبدهللا159819 189إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرحسير

ن159993 190إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمحمد عبدالعباس حسير

191إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرعبدالعزيز كاظم محسن517620

192إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرمرتضن ايهاب نافع45458

193إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرعلي عبدالكريم خلف358681

194إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرحيدر عادل عبدالرضا44659

195بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرهشام غفوري جي 159437

ن57245 196بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرخالد عبداللطيف حسير

197بكالوريوسالمعق ل21935البرصةذكرجمال تالي كناص515918



198دبلومالمعق ل21935البرصةذكرمهند فرحان جباري517341

199دبلومالمعق ل21935البرصةذكرعلي صالح نارص56717

200دبلومالمعق ل21935البرصةذكراحمد جاسم علي45035

ي نجم عبدهللا159668
201إعداديةالمعق ل21935البرصةذكرراصن

1دبلوم عاليالمعق ل21935البرصةأنبىنضال محمدحسن غالب159332

2بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىيرسى كاظم حسن516998

3بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىنادية كاظم صالح358440

4بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىمهاء بدر مالك517023

5بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىزينب علي نارص159223

ه جليل صالح159237 6بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىسمير

7بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىنجالء عبود محمود516708

8بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىزكية عبيد جوالن159191

9بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىهبه عبدالحسن طوفان517006

10بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىهبة كاظم يوسف516924

11بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىسندس سامي هداوي58769

دينا عبدالحسن علي517045
12بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبى

13بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىدوله عبود بدر246350

14بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىغفران عباس رشك45955

15بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىنوال باهض خضير516969

سالي حسن كامل57485
16بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبى

ن45873 17بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىجنان عبدالقادر حسير

18بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىازهار محمد جواد357811

19بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىابرار توفيق مشهد357860

ي159213
20بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىزينب محمد راصن

21بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىرند عقيل جبار357619

22دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىوفاء مشكور غانم516986

23دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىدنيا دعير جاسم159305

24دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىامال شيحان عبدهللا58664

25دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىحنان قاسم هاشم159201

26دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىفاتن رياض عودة57460

27دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىنغم طارق عبدالقادر517033

28دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىبتول حرب خلف57412

29دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىامنة كاظم لفته159207

ين ثجيل عيدان159258 30دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىشير

31دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىسهام عبدالحسن عبدالواحد57418

32دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىنور اسعد حميد45831

33دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىلقاء محمدجواد محمدرضا357843

34إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىزينب جواد صيهود45882

1ماجستيرالمعق ل21935البرصةأنبىفاطمة رعد منشد357244

2ماجستيرالمعق ل21935البرصةأنبىنجالء جاسم حنظل159454

3بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىنمارق عزيز حامد58076

4بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىسوسن محمد سلمان57164

5بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىميادة عبدالهادي صبيح44485

6بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىهبة حسن نارص58399

ن44467 7بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىفاطمه عبدالجبار حسير

8بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىنورالهدى كريم جوجي56704

اية علي عبود58166
9بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبى

10بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىحوراء حسن نارص58223



11بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىرفاء كريم محمد58137

ي357284
12بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىسما مهدي راصن

13بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىفاطمة عبدالحميد زبون57289

14بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىنور جاسم جبار56801

15بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىايات سلمان حبيب517423

16بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىفاطمة عباس رشك44458

عال علي سعدون56710
17بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبى

18بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىزهراء جواد كاظم44941

ن عبدالهادي صبيح44898 19بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىحنير

20بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىاري    ج عبدهللا غضبان57234

21بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىاديان عباس رشك44429

22بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىفاطمة وليد مجيد47138

صبا مكي جاسم44725
23بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبى

ي517409 24بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىزينب مهدي عبدالنب 

25بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىايات عون مجيد517323

ن58052 26بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىهدى شاكر محمد امير

27بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىسوزان جبار خشجوري58160

28بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىمريم كامل محمود159492

29بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىهناء خليل عبود56793

ي دينار517351 30بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىدعاء ناج 

31بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىضح حبيب ثامر357363

32بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىزينب شاكر خضير57167

33بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىنور عبدالكريم فالح357113

34بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىزينب علي يعقوب517394

ي35180
35بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىزهراء احمد وصفن

36بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىفاطمة محمد جعفر159484

37بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىهالة حبيب ثامر357381

38بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىحوراء عبدالخالق عبدالصاحب159488

ن صالح159423 39بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىدعاء حسير

40بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىدعاء عبدالمطلب حسن56796

هدى احسان علي560178
41بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبى

42بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىحوراء جهاد مرزوك357136

43دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىايمان محمد يوسف357081

44دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىاحالم عودة قاسم357212

نبا علي عبدالمنعم57201
45دبلومالمعق ل21935البرصةأنبى

46دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىداليا رمزي عبدالحسن57195

47دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىمروة بدر حيدر56817

ي عبدالكريم159637
ن وصفن 48دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىحنير

49دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىشيماء عبدالكريم عبدالحميد58351

ن57212 50دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىنادية فوزي عبدالحسير

51دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىاشاء ابراهيم طه57184

52دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىجيهان ابراهيم محمد560174

53دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىازهار جي  مجيد56698

54دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىسارة محمد عبدالزهرة356347

55دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىمروة مالك ثامر58209

56دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىدعاء ميثم عبدالحسن57293

57دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىزينب ابراهيم طه57179

58دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىحنان عباس رشك44362



59إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىعذراء حيدر كريم47088

60إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىتبارك عباس رشك45472

شهد علي مهدي358782
61إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبى

62إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىرسل كريم محمد159914

63إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىحوراء احمد لطيف358749

64إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىفاطمة عبدالخالق عبدالصاحب46159

65إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىهدى صالح مهدي516309

66إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىسارة ستار جبار57819

67إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىزينب محمد حسن517653

68إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىفاطمة توفيق حميد159896

69إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىزينب رياض بدر45424

70إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىشوق عبدالكريم كاظم159959

ن58375 71إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىشهد عادل حسير

72إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىايات صباح عويد245987

ن خضير560188 73إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىهدى حسير

74إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىميادة مجيد عبيد517584

زهراء علي سعدون46227
75إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبى

76إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىتبارك عقيل فالح517660

ن57886 77إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىزينة عادل حسير

ن عالء عون517638 78إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىام البنير

79إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىغفران عقيل فالح517337

80إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىنور حميد فاخر159834

زهراء علي نور517662
81إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبى

82إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىاشجان فاضل زامل57176

83إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىزهراء عادل امشيهد517576

ي159773 84إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىنورالهدى خالد خير

85إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىجمانة عبدالحسن جاسم45549

ي160024
86إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىمريم محمد راصن

87إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىمريم طالل عبدهللا159862

88إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىاية عبدالكريم كاظم57679

89إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىميسون حسام دواي358550

ي46395
90إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىشى مهدي راصن

ن46284 ين علي حسير شير
91إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبى

92إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىزهراء عارف حمزة46602

93إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىفاطمة مالك ابراهيم517503

ي47107 94إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىجمانة خالد خير

95ماجستيرالمعق ل21935البرصةأنبىمبن خزعل جابر517635

ن56805 96بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىكلثوم حامد حسير

97بكالوريوسالمعق ل21935البرصةأنبىحذام جميل جعاز58155

98دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىعبير توفيق ظاهر159646

99دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىحنان بريسم لفته392102

100دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىزينب نوري عباس560168

101دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىكفاية قاسم محمد44508

102دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىمنتىه عذاري لفته517362

فت خضير مرزوق44746 103دبلومالمعق ل21935البرصةأنبىمير

104إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىفاطمة جبار غضبان160045

105إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىجمانة عبدالحسن عبدالواحد56652

106إعداديةالمعق ل21935البرصةأنبىشيماء عبدالكريم حسن58177



1ماجستيرالتاميم41936البرصةذكرحازم تال جبار255062

ن كريم6536 2ماجستيرالتاميم41936البرصةذكرعادل حسير

3ماجستيرالتاميم41936البرصةذكرسعد خضير نجد6622

ن هدار سلمان6565 4بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرحسير

ن حسب مونس6550 5بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرحسير

6بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرمحمد ماري زبون507862

7بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرعلي خزعل جواد255501

8بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكراحمد عبدالكريم ثابت457549

ن كاظم6639 9بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرصدام حسير

10بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكراحمد عبدالكريم عبدالزهرة542214

11بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرحسن سالم محمد455324

12بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرمحمد طاهر كطافة257838

13بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكركاظم سعد فاضل457704

14بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرعبدالحميد حسن علي257829

15بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرظافر ابراهيم خليل6569

16بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرفالح نجم عبد6581

ن طاهر كطافة457632 17بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرحسير

18بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرسجاد كامل عزيز457739

19بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرحذيفه عبدالفتاح منصور4422

20بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكراندرياس عبدالستار عزيز455380

21بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرقحطان عدنان جاسم6649

22بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكروليد مزاهر نحير507871

23بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكروليد كاطع كربول255668

24بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرنديم جبار موس6149

25بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرمشتاق طالب فاخر507796

ن ربيع عباس457562 26بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرحسير

27بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرجمال رمضان جعفر507874

28بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرمحمد حميد علي255628

29بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرمحمد عبداالمير نعمة6153

30بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرعماد حمزة عباس6182

31بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرجاسم محمد ضاجي255565

32بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرثائر كريم طاهر542209

33بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرنسيم عجيل هندي457715

34بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرسجاد سامي فرحان457684

35بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرمحسن جميل عبدالقادر457641

36بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرمصطفن توفيق عباس457730

37بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكراحمد هاشم حمد255550

38بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكراحمد عبدهللا غانم255662

ي455084
39بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرسعد عبدالرزاق عان 

40بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكراحمد زويد خلف5613

41بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكركريم تال جبار6574

42بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرحميد جاسم محمد457736

43بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرمهند حسن سفيح6171

44بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرمازن عبداالله عبدالمجيد5610

45بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرمحمد غازي قاسم6152

46بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرحيدر كريم فاخر457568

47بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرحيدر عوده داخل455147

48دبلومالتاميم41936البرصةذكرعبدالحسن عويص عبادي254772



49دبلومالتاميم41936البرصةذكراسامة صبيح هاشم455227

50دبلومالتاميم41936البرصةذكرجودة فخري محل255651

ن كريم255019 51دبلومالتاميم41936البرصةذكرنارص حسير

52دبلومالتاميم41936البرصةذكرطالب كاظم عجيل5617

53دبلومالتاميم41936البرصةذكررياض كاطع كربول6166

54دبلومالتاميم41936البرصةذكرسعد عبدهللا عبدالجبار457581

55دبلومالتاميم41936البرصةذكرلؤي حسن عبدالعزيز457723

56دبلومالتاميم41936البرصةذكرنسيم جبار موس6161

ن كاظم255580 57دبلومالتاميم41936البرصةذكرصفاء حسير

58دبلومالتاميم41936البرصةذكرفايز عبد ثقاب4437

59دبلومالتاميم41936البرصةذكرعادل عبداللطيف نارص6156

60دبلومالتاميم41936البرصةذكرجودي كاظم غضبان455112

61دبلومالتاميم41936البرصةذكرسجاد عبدالرزاق رحيم507870

62دبلومالتاميم41936البرصةذكرجالل ادريول علي457555

63دبلومالتاميم41936البرصةذكرمحمد جاسم كاظم6146

64دبلومالتاميم41936البرصةذكرسامي صبيح ارحيم6175

65دبلومالتاميم41936البرصةذكرصالح الدين عبدالزهرة حميد507856

66دبلومالتاميم41936البرصةذكرعالء صي  جاسم255570

ن طاهر542211 67دبلومالتاميم41936البرصةذكراحمد حسير

68دبلومالتاميم41936البرصةذكرجاسم محمد شمال255187

69دبلومالتاميم41936البرصةذكرحكيم حسن صاجي255272

70دبلومالتاميم41936البرصةذكرعباس حافظ عبدهللا6568

71دبلومالتاميم41936البرصةذكرمحمد مزهر حميدي457650

72دبلومالتاميم41936البرصةذكرمحمد حمزة عباس255523

ن هدار6657 73دبلومالتاميم41936البرصةذكرعلي حسير

74دبلومالتاميم41936البرصةذكرعباس صالح صاحب455408

75دبلومالتاميم41936البرصةذكرعلي عبد جلود457621

76دبلومالتاميم41936البرصةذكرحسن منذور سالم457610

77إعداديةالتاميم41936البرصةذكرطاهر مجيد عبدعلي255004

78إعداديةالتاميم41936البرصةذكراسعد طاهر كطافة542212

79إعداديةالتاميم41936البرصةذكرمرتضن جهاد عودة507790

80إعداديةالتاميم41936البرصةذكررعد حسن مرزوق455269

81إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعلي كاظم هاشم455582

ي6527
82إعداديةالتاميم41936البرصةذكرضياء محسن عان 

83إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعماد هداب حمود507786

84إعداديةالتاميم41936البرصةذكرحيدر حميد عبود255447

85إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعباس محمد فهد5629

1بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرقيس عبدالخرصن هاشم542248

ن طالب فاخر457609 2بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرحسير

3بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرمصطفن سعيد مارد5153

4بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرزين العابدين مهدي جلوب4113

5بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكررائد عباس فليح457799

6بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرمحمد يوسف محمد6267

7بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرمحمد فليح عبدالحسن457812

8بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرمحمد جاسم محمد256310

9بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرمحمد طارق حبيب5179

ن6335 10بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرامير خالد حسير

11بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرعلي عبدالحسن عويضي256770



12بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكراحمد صابر صالح4105

13بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرمحمد حبي  محيسن542247

14بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرعلي كاظم عبدالحسن457867

15بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرعلي كاظم عجيل6319

16بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرباقر جارهللا جابر4290

17بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرمرتضن احمد مصطفن457773

18بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكروسام نمر مسير457767

19بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرحيدر جاسم علي542245

20بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكربسام مطر حمد6300

21بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكراحمد ماجد احمد4086

ن جبار موس5213 22بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرحسير

ن كاظم غضبان5933 23بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرحسير

24بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرحسن شنداخ فرحان4076

25بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرسالم خضير بدر4199

26بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرطالل حاشوش حنيفش542237

27بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرعباس شاكر روضان457794

28بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرمهند عبدالكريم واحد5268

29بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرعالوي عزيز شاطي457749

30بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكروليد خالد مسطور457838

31بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرمهند وادي رحيمة6111

 بشير قاسم256042
32بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرمصطفن

33بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرسالم مسطور دتاع457831

ن رزاق مجاهد454725 34بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرحسير

35بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكراسامة عبد كاظم5173

36بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرعالءالدين يعقوب يوسف5874

37بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرخليل ظافر ابراهيم6398

38بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرمحمود شاكر عوده4328

39بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكراحمد مازن عبداالمير457779

40بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرحسن عزيز شاطي457753

41بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرمرتضن محمد نجم457758

42بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرحيدر كاظم هاشم507224

43بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكروائل عبدالزهرة حميد507226

44بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرموعد لزام هي 452432

45بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرعلي خضير روضان5923

46بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكرحيدر عبدالسالم محمد256152

47بكالوريوسالتاميم41936البرصةذكراحمد دخيل شالكة457790

48دبلومالتاميم41936البرصةذكرنبيل مسلم نحير5865

49دبلومالتاميم41936البرصةذكررائد محمد هليل6328

50دبلومالتاميم41936البرصةذكرفهد سالم هداد457745

ن457819 ن سالم عبدالحسير 51دبلومالتاميم41936البرصةذكرحسير

52دبلومالتاميم41936البرصةذكربسام خضير روضان5994

ن خضير256797 53دبلومالتاميم41936البرصةذكرعلي عبدالحسير

54دبلومالتاميم41936البرصةذكراحمد حمزة عباس4080

55دبلومالتاميم41936البرصةذكرمازن خضير روضان6285

56دبلومالتاميم41936البرصةذكرعادل توفيق مجيد4083

57دبلومالتاميم41936البرصةذكرمصطفن احمد عبدالحافظ5298

58دبلومالتاميم41936البرصةذكرسيف محمد نارص5843

59دبلومالتاميم41936البرصةذكراسعد عبدالجليل حسن457761



60دبلومالتاميم41936البرصةذكرعيىس ماري زبون5870

61دبلومالتاميم41936البرصةذكرضياء عبد كريم5090

62دبلومالتاميم41936البرصةذكرمحمد عبدهللا غانم5890

63دبلومالتاميم41936البرصةذكرعلي فليح عبدالحسن457805

ي نزال5143
64دبلومالتاميم41936البرصةذكرحسن غبن

65دبلومالتاميم41936البرصةذكرحازم عبداالله عبدالمجيد4088

66دبلومالتاميم41936البرصةذكركرار ابراهيم فاخر457816

67دبلومالتاميم41936البرصةذكرسعيد عبد ثقاب4077

68دبلومالتاميم41936البرصةذكرضياء نعمة كاظم5850

ي لفته507196 69دبلومالتاميم41936البرصةذكرنبيل ناج 

ن شاكر روضان256801 70دبلومالتاميم41936البرصةذكرحسير

ي نزال5158
71دبلومالتاميم41936البرصةذكرعباس غبن

72دبلومالتاميم41936البرصةذكراسعد حازم غانم457871

73دبلومالتاميم41936البرصةذكرعلي حسن علوان6253

74دبلومالتاميم41936البرصةذكريوسف عدنان كاظم452515

75إعداديةالتاميم41936البرصةذكراسامة رمضان محمد257394

ي507188 76إعداديةالتاميم41936البرصةذكراحمد مالك حاج 

77إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعلي ظاهر ضباب507194

78إعداديةالتاميم41936البرصةذكراحمد سالم صالح452854

79إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعلي طارق علي257659

80إعداديةالتاميم41936البرصةذكرحسن رياض جهاد457622

ن هيثم مسلم507505 81إعداديةالتاميم41936البرصةذكرحسير

ي5529
82إعداديةالتاميم41936البرصةذكرحسن عالوي راصن

83إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعبدالمنعم عبدالرزاق عبدالحافظ256955

84إعداديةالتاميم41936البرصةذكرمحمد مازن عبداالله5489

ن جواد حبيب257120 85إعداديةالتاميم41936البرصةذكرحسير

ن4476 86إعداديةالتاميم41936البرصةذكرالمي صالح حسير

87إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعباس عالء عيىس554149

88إعداديةالتاميم41936البرصةذكرمحمد غضبان شاكر5508

89إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعباس عبدالواحد محمد256081

90إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعلي عباس حسن6377

91إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعباس حيدر جبار6439

92إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعمار عماد محمدعلي454765

93إعداديةالتاميم41936البرصةذكرطاهر جبار موس5520

94إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعبدهللا جبار موس5277

ي نزال5262
95إعداديةالتاميم41936البرصةذكرحيدر غبن

96إعداديةالتاميم41936البرصةذكراحمد محمد ماري507487

97إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعلي ضباب نحير457863

98إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعلي ناشد سعد507176

99إعداديةالتاميم41936البرصةذكرمؤمل سجاد كامل452751

100إعداديةالتاميم41936البرصةذكرسالمة حسن مسجت507477

101إعداديةالتاميم41936البرصةذكراحمد رائد عودة457657

102إعداديةالتاميم41936البرصةذكرالحسن ظاهر ضباب454973

 علي عبداالمير5275
ن 103إعداديةالتاميم41936البرصةذكرحسير

104إعداديةالتاميم41936البرصةذكرحيدر رعد عذافة4639

105إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعلي هاشم سالم5238

 عبدعلي مطر454737
ن 106إعداديةالتاميم41936البرصةذكرحسير

107إعداديةالتاميم41936البرصةذكرمحسن عباس محسن457617



108إعداديةالتاميم41936البرصةذكرمرتضن حنون خضير5468

109إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعلي جابر كاظم457644

ن257763  علي حسير
ن 110إعداديةالتاميم41936البرصةذكرحسير

111إعداديةالتاميم41936البرصةذكرمحمد ستار عبدهللا457599

ن6120  علي حسير
ن 112إعداديةالتاميم41936البرصةذكرحسير

113إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعلي سامي عبدالحي6467

يف موش انه4511 114إعداديةالتاميم41936البرصةذكرحيدر شر

115إعداديةالتاميم41936البرصةذكرمصطفن فهىمي جليل542220

116إعداديةالتاميم41936البرصةذكرضياء جبار عذافة5566

117إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعبدالعزيز نديم عزيز554116

118إعداديةالتاميم41936البرصةذكرسجاد مؤيد فيصل457637

119إعداديةالتاميم41936البرصةذكرسعد طعيمة كريم257759

120إعداديةالتاميم41936البرصةذكراحمد كاظم نايف507507

121إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعلي نايف مكي5225

122إعداديةالتاميم41936البرصةذكرحسن محمد نارص454885

123إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعادل عقيل محسن507516

124إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعلي صباح خليوب6115

125إعداديةالتاميم41936البرصةذكرمنتظر وليد كاطع257518

126إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعلي طعمة نحير4626

127إعداديةالتاميم41936البرصةذكرمصطفن هاشم طالب5116

128إعداديةالتاميم41936البرصةذكرسلطان عبدهللا محسن4500

ن مشاري256359 129إعداديةالتاميم41936البرصةذكركريم حسير

130إعداديةالتاميم41936البرصةذكرحسن عبدالحميد حسن4447

131إعداديةالتاميم41936البرصةذكرقاسم شاكر سماح457629

132إعداديةالتاميم41936البرصةذكرقاسم عبدالكريم حطاب4455

133إعداديةالتاميم41936البرصةذكراحمد صفاء عبدالرزاق257754

هللا سليم5306 134إعداديةالتاميم41936البرصةذكرسجاد خير

ان4487 135إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعبدالعزيز سعدون خير

136إعداديةالتاميم41936البرصةذكرجراح عيىس حديد454817

137إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعلي عاصي خوير542218

ن257010 138إعداديةالتاميم41936البرصةذكرمحمد كريم حسير

139إعداديةالتاميم41936البرصةذكركميل عبدالكريم سلمان257169

ن ضياء حسن257746 140إعداديةالتاميم41936البرصةذكرحسير

141إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعبدهللا عباس نعيم257284

ن وحيد256887 142إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعلي عبدالحسير

143إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعلي كاظم طعيمه4557

ن257727 144إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعلي نارص حسير

145إعداديةالتاميم41936البرصةذكرصكر عكاب حسن454654

146إعداديةالتاميم41936البرصةذكرعبدهللا عادل جودة257638

147إعداديةالتاميم41936البرصةذكرصادق حمزة يعقوب257561

ن حمد كاظم257465 148إعداديةالتاميم41936البرصةذكرحسير

149إعداديةالتاميم41936البرصةذكرمحمد غازي نجم257069

150إعداديةالتاميم41936البرصةذكرمحمد عبدالزهرة فاضل257261

151دبلومالتاميم41936البرصةذكرهيثم مسلم مكطوف507198

152إعداديةالتاميم41936البرصةذكرفاضل عبدالزهرة حميد457826

153إعداديةالتاميم41936البرصةذكراسعد وادي رحيمة6103

154إعداديةالتاميم41936البرصةذكررسن ربيع غانم457787

155إعداديةالتاميم41936البرصةذكرشاكر عوده عطيه4254



ن255545 نضال علي حسير
1بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبى

ن507868 2بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىرجاء عبيد حسير

ي نوري خليل4431
3بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىامانن

4بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىذكرى غدير معيدي6583

5بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىانوار تال جبار255601

6بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىاالء عبدالساده جي 255079

7بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىهدى عباس محمد554165

ق عبدالكريم حطاب457575 8بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىاستي 

9بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىدعاء جاسم محسن6165

ن صي 255369 10دبلومالتاميم41936البرصةأنبىليل حسير

11دبلومالتاميم41936البرصةأنبىنعيمة عويضي عبادي254893

12دبلومالتاميم41936البرصةأنبىايناس جبار قاسم457592

فاطمة كاظم والي507780
13دبلومالتاميم41936البرصةأنبى

14دبلومالتاميم41936البرصةأنبىزينب داود كاطع555649

 احمد علي6651
15دبلومالتاميم41936البرصةأنبىمبن

ة خزعل شبيب255612 16دبلومالتاميم41936البرصةأنبىامير

سهام رزاق علي507774
17دبلومالتاميم41936البرصةأنبى

18دبلومالتاميم41936البرصةأنبىرملة عبدالحسن عويص254921

19دبلومالتاميم41936البرصةأنبىمريم شاكر كريم457588

20إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىخديجة مهدي عبدالواحد255302

21إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىهنية جخيم عبود455299

22إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىاسيل ستار شبوط507767

23إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىسارة عبدالجبار مفتاح255593

24إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىافراح ياش مطير457601

ن حميد كاظم5846 1بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىحنير

ن وحيد256185 2بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىصفا عبدالحسير

صفا جاسم علي256806
3بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبى

4بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىهديل ستار شبوط507222

5بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىزينب طارق حبيب5959

6بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىجنان عبدالكريم عباس457855

7بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىمثال ستار شبوط507223

8بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىجيهان عوده مدلول256815

يف موشنة4303 9بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىزهراء شر

10بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىصابرين اسماعيل خليل5969

11بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىاشاء ميثم محمد4110

12بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىدعاء جاسم احمد5129

13بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىوالء ستار جبار507230

14بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىهبةهللا عيىس خضير6291

15بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىبراء هاشم محمد6313

16بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىرشا مطر حمد6305

17بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىنور جاسم احمد5163

18بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىاالء رمضان محمد256803

ي5074
19بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىدعاء عالوي راصن

20بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىايمان حسن مسجت507189

ن256825 21بكالوريوسالتاميم41936البرصةأنبىعال عادل ياسير

22دبلومالتاميم41936البرصةأنبىعائدة موس حسن452476

ن255966 23دبلومالتاميم41936البرصةأنبىعبير عادل ياسير

24دبلومالتاميم41936البرصةأنبىلؤى عيىس خضير6294



ن4216 25دبلومالتاميم41936البرصةأنبىضح طه ياسير

26دبلومالتاميم41936البرصةأنبىاصاله باسم عبادي457850

27دبلومالتاميم41936البرصةأنبىنور حميد خويط5201

28دبلومالتاميم41936البرصةأنبىسارة ابراهيم حسن452567

29دبلومالتاميم41936البرصةأنبىسعدية طالب صالح256231

30دبلومالتاميم41936البرصةأنبىهند مهدي جلوب457737

31دبلومالتاميم41936البرصةأنبىابرار اسماعيل خليل5912

32دبلومالتاميم41936البرصةأنبىايناس عباس حيال5122

33إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىمها حميد عبود6477

34إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىزينب عالء عبدالسادة257332

35إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىنبا عباس منور257616

ن257734 ن نارص حسير 36إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىحنير

37إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىفاطمة كريم فخري256925

ن جودة فخري507494 38إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىبنير

يف موش انه4646 39إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىمريم شر

40إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىعتاب توفيق جاسب6402

ن طاهر454679 41إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىفاطمة حسير

42إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىليل عنيد جابر6011

43إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىنورالهدى عيىس خضير5513

44إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىكفاية توفيق جبار6389

45إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىزينب عودة حناوي507481

46إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىفاطمة جاسم احمد5534

47إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىفادية كريم فخري6005

48إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىالزهراء عالوي عبدالرضا257195

49إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىامال عبدالكريم حطاب257684

ي554134
سالي جبار راصن

50إعداديةالتاميم41936البرصةأنبى

51إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىهدى عكاب حسن454465

52إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىجمانة عدنان عبيد5560

53إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىرسل باسم عبادي542249

54إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىزهرة ظاهر ابراهيم6462

55إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىشوق قاسم سلمان507471

ن6130 وئام علي حسير
56إعداديةالتاميم41936البرصةأنبى

ن غالب عبد256432 57إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىلجير

ن256987 58إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىفاطمة كريم حسير

ن طاهر454696 59إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىزينب حسير

ن ميثم محمد4666 60إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىحنير

61إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىزهراء عالء عبدالسادة257363

62إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىفاطمة عبدالكريم عبدالرحيم507496

63إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىزينب كريم ادخيل6374

64إعداديةالتاميم41936البرصةأنبىاشاء سعيد مزاهر454667

65دبلومالتاميم41936البرصةأنبىجميلة فالح كطافة507181

66دبلومالتاميم41936البرصةأنبىوجدان محمد صالح5859

67دبلومالتاميم41936البرصةأنبىفاطمة شهيد محمد5101

68دبلومالتاميم41936البرصةأنبىسالمة سعدون عبود5137

69دبلومالتاميم41936البرصةأنبىدينا شاكر مطلك4127

1دكتوراهأن س41937البرصةذكرمحمد سالم فرحان68358

2ماجستيرأن س41937البرصةذكرعالء شاكر هادي89703

ن68343 3ماجستيرأن س41937البرصةذكرعاجل صوين ياسير



4ماجستيرأن س41937البرصةذكرحيدر هاشم نعمة281977

5ماجستيرأن س41937البرصةذكرعالء حيدر خلف196017

6دبلوم عاليأن س41937البرصةذكرحيدر يوسف عزيز452984

ي جابر68424
7دبلوم عاليأن س41937البرصةذكررعد شمحن

8بكالوريوسأن س41937البرصةذكرفيصل عواد مسلم452757

9بكالوريوسأن س41937البرصةذكررعد عبدالكريم جاسم97340

10بكالوريوسأن س41937البرصةذكرزين العابدين نور عبد72895

11بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعبدالباري عجىمي سعدون452812

12بكالوريوسأن س41937البرصةذكرنمير شهاب رمضان282308

13بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعلي شعيبث عبدهللا529587

14بكالوريوسأن س41937البرصةذكراحمد خضير جاسم91116

ي91143 15بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعماد علي ناج 

16بكالوريوسأن س41937البرصةذكراسحاق عيىس يوسف454034

17بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمنذر رحيم عبود281290

18بكالوريوسأن س41937البرصةذكرباسم محمد جاسم282361

19بكالوريوسأن س41937البرصةذكراحمد عبدالستار محمد197303

20بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمجيد شاكر عبد195509

ي72861
21بكالوريوسأن س41937البرصةذكركامل محيسن راصن

22بكالوريوسأن س41937البرصةذكرحازم عبدالحر عباس68499

23بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعلي هديب مطرود72897

24بكالوريوسأن س41937البرصةذكرباقر جمعة محمد529480

25بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعماد وسىمي شياع443438

26بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمحمد صالح مهدي281252

ي195923 27بكالوريوسأن س41937البرصةذكرصباح عبد دن 

28بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعلي حسن سلمان68963

29بكالوريوسأن س41937البرصةذكرهادي ظاهر عودة196063

ن529567  علي حسير
ن 30بكالوريوسأن س41937البرصةذكرتحسير

31بكالوريوسأن س41937البرصةذكروسام حبيب فياض555324

ن197331 32بكالوريوسأن س41937البرصةذكرواصف كاظم حسير

33بكالوريوسأن س41937البرصةذكراحمد حسن علي72707

34بكالوريوسأن س41937البرصةذكرغسان منصور خلف68558

35بكالوريوسأن س41937البرصةذكرساجد حمدان حيال529452

36بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمنترص متعب كالص452852

37بكالوريوسأن س41937البرصةذكرسلطان هود عجيل72819

38بكالوريوسأن س41937البرصةذكرخالد بادي مجدي282304

39بكالوريوسأن س41937البرصةذكرحمود سالم فرحان90490

40بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمشعل ماجد ملبس281816

41بكالوريوسأن س41937البرصةذكرماجد طعمة مايد89623

ن91107 42بكالوريوسأن س41937البرصةذكرانور علي حسير

ن73073 43بكالوريوسأن س41937البرصةذكررعد عودة حسير

44بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعباس فليح خطار544659

45بكالوريوسأن س41937البرصةذكررائد فالح حسن68631

46بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعودة عبدعلي هاشم282326

47بكالوريوسأن س41937البرصةذكراحمد طبق طارش529450

48بكالوريوسأن س41937البرصةذكروليد نارص ياش89281

49بكالوريوسأن س41937البرصةذكرهشام عبد فهد452699

50بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمحمد ظاهر مايد452839

51بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمحمد رحيم غليم89200



52بكالوريوسأن س41937البرصةذكررياض عايز خلف72799

53بكالوريوسأن س41937البرصةذكرصالح حسن حنون282295

54بكالوريوسأن س41937البرصةذكرلؤي عاصي زعالن282320

55بكالوريوسأن س41937البرصةذكرحيدر مجبل خصاف454043

56بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمحمد ظاهر جاسم196002

57بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعالء كاظم محمد91074

58بكالوريوسأن س41937البرصةذكريوسف عيىس يوسف555297

59بكالوريوسأن س41937البرصةذكرضياء لمىعي علي452866

ن سمير91206 60بكالوريوسأن س41937البرصةذكرريسان حسير

61بكالوريوسأن س41937البرصةذكرقضي كاظم جي 560413

62بكالوريوسأن س41937البرصةذكروليد هاشم حلو453037

63بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمحمد شهاب جودة453028

64بكالوريوسأن س41937البرصةذكرسيف مقداد عرار72779

65بكالوريوسأن س41937البرصةذكرماجد عذيب رداد281270

66بكالوريوسأن س41937البرصةذكرامجد عاصي نجم195939

67بكالوريوسأن س41937البرصةذكررياض خليل ابراهيم68441

68بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعمر اسماعيل حمود452943

69بكالوريوسأن س41937البرصةذكرانور عادل علوان89785

70بكالوريوسأن س41937البرصةذكراسعد فالح صمد68563

71بكالوريوسأن س41937البرصةذكرجعفر صالح جابر281277

72بكالوريوسأن س41937البرصةذكرليث جعفر حسن195709

73بكالوريوسأن س41937البرصةذكرنجم عبدهللا حمود195580

74بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمحمد قاسم بزي    ع195947

75بكالوريوسأن س41937البرصةذكرابراهيم محمد احمد452856

76بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعالء كريم فالح529475

77بكالوريوسأن س41937البرصةذكرصالح خليل ابراهيم69041

ن عبدهللا سعدون529482 78بكالوريوسأن س41937البرصةذكرحسير

79بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعلي عبدالمطلب حسون544658

80بكالوريوسأن س41937البرصةذكرهيثم عبود جلوب452716

81بكالوريوسأن س41937البرصةذكرسعد علي سدخان452778

82بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمحمد احمد عزيز443337

83بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمويد عاصي نجم452767

84بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعجيل ظاهر عودة443316

ن عامر282314 85بكالوريوسأن س41937البرصةذكرجعفر عبدالحسير

86بكالوريوسأن س41937البرصةذكراحمد عواد عبدهللا89669

87بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمرتضن احمد عزيز282373

88بكالوريوسأن س41937البرصةذكروسام فالح معتوق443406

89بكالوريوسأن س41937البرصةذكرنوار عبدالمنعم عبدالكريم89678

90بكالوريوسأن س41937البرصةذكرصباح نجم عبدهللا281356

91بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمحمد كريم محسن452750

ي443459
92بكالوريوسأن س41937البرصةذكرخالد عبدهللا بانن

ن452968 93بكالوريوسأن س41937البرصةذكراحمد كاظم حسير

94بكالوريوسأن س41937البرصةذكراحمد جميل خلف452784

95بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعامر عبدالرحمن عمر89651

96بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمالك عباس جاسم529437

97بكالوريوسأن س41937البرصةذكراحمد حاتم زويد195789

ن282353  علي حسير
ن 98بكالوريوسأن س41937البرصةذكرحسير

99بكالوريوسأن س41937البرصةذكرحيدر جاسم الزم90363



100بكالوريوسأن س41937البرصةذكرماهر نايف هادي529471

101بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمهند احمد ابراهيم529400

102دبلومأن س41937البرصةذكرعلي شاتول حنون453048

103دبلومأن س41937البرصةذكرعبدهللا نجم عبدهللا453034

104دبلومأن س41937البرصةذكراثير جهاد عبدالواحد529432

105دبلومأن س41937البرصةذكراسامة صالح عبدالجبار89224

106دبلومأن س41937البرصةذكرايثار عبدالمجيد علي529489

107دبلومأن س41937البرصةذكرنائل كاظم جي 452880

108دبلومأن س41937البرصةذكرابراهيم زكي عبدالكريم529435

109دبلومأن س41937البرصةذكرعالء خنو زوير453019

110دبلومأن س41937البرصةذكرعلي خالد فارس281288

 علي443341
ن 111دبلومأن س41937البرصةذكرضياء ياسير

112دبلومأن س41937البرصةذكرمحمد عودة رداد282312

113دبلومأن س41937البرصةذكركريم حسن ماهو197365

114دبلومأن س41937البرصةذكرعدنان ضمانه كريم91126

115دبلومأن س41937البرصةذكرحاتم جميل معله529562

116دبلومأن س41937البرصةذكراحمد جاسم محمد90407

117دبلومأن س41937البرصةذكرامجد رمضان سالم68598

118دبلومأن س41937البرصةذكرحسن ابراهيم عبدالملك282220

119دبلومأن س41937البرصةذكرسعدون عجىمي سعدون282143

120دبلومأن س41937البرصةذكرجليل مطر عجىمي196054

121دبلومأن س41937البرصةذكريوسف عطشان نغيمش282336

122دبلومأن س41937البرصةذكرمحمد خلف عليوي443355

يده68455 123دبلومأن س41937البرصةذكرفالح ظاهر شر

124دبلومأن س41937البرصةذكرعمار جابر خضير97251

125دبلومأن س41937البرصةذكرعبدالعزيز كريم زايد69211

126دبلومأن س41937البرصةذكرعجيل عويز محمد68496

127دبلومأن س41937البرصةذكرصادق كاظم مهدي529570

128دبلومأن س41937البرصةذكراحمد شبوط حليحل443494

129دبلومأن س41937البرصةذكريوسف كاظم عويز529464

130دبلومأن س41937البرصةذكراحمد حسام قدوري196047

131دبلومأن س41937البرصةذكرانور صادق يوسف443371

132دبلومأن س41937البرصةذكراحمد عباس كاظم452926

133دبلومأن س41937البرصةذكرصادق رحمن داخل529441

134دبلومأن س41937البرصةذكراحمد نجم محمد529447

135دبلومأن س41937البرصةذكرواثق سكر كايم452952

136دبلومأن س41937البرصةذكرعبدهللا رحيل عطيه452847

137دبلومأن س41937البرصةذكرعادل غماس عطيوي196086

هللا443485 138دبلومأن س41937البرصةذكرفهد عطشان خير

139دبلومأن س41937البرصةذكريوسف فضل بادع282342

140دبلومأن س41937البرصةذكرنارص قاسم نارص197437

141دبلومأن س41937البرصةذكرحيدر علي محسن453062

ن احمد529444 142دبلومأن س41937البرصةذكرمحمدنور ياسير

143دبلومأن س41937البرصةذكرعلي نوري حميد72786

144دبلومأن س41937البرصةذكرصالح رب  ح علي91038

145دبلومأن س41937البرصةذكرفاضل جاسم زايد282264

146دبلومأن س41937البرصةذكرمحمد عباس علي544666

ن عليوي452870 147دبلومأن س41937البرصةذكراحمد حسير



148دبلومأن س41937البرصةذكريوسف ماجد ملبس282365

149دبلومأن س41937البرصةذكرعبدهللا كاظم زايد529380

150دبلومأن س41937البرصةذكرنارص صالح نارص555320

151دبلومأن س41937البرصةذكرمحمود عبداالمير قاسم68531

ن عامر282382 152دبلومأن س41937البرصةذكراحمد عبدالحسير

ن282185  عالء عبدالحسير
153دبلومأن س41937البرصةذكرمصطفن

154دبلومأن س41937البرصةذكرمرصن زباري محمد453000

155إعداديةأن س41937البرصةذكراحمد وشيل حميد97288

156إعداديةأن س41937البرصةذكرخرصن سلمان نارص282100

157إعداديةأن س41937البرصةذكرحمدان عبداالمام خضير72872

158إعداديةأن س41937البرصةذكرمنتظر نزار محمد68597

159إعداديةأن س41937البرصةذكراحمد فهد ازغير544673

ي هديب مطرود197409
160إعداديةأن س41937البرصةذكرراصن

161إعداديةأن س41937البرصةذكرعبود عيىس يوسف197496

ي68365
162إعداديةأن س41937البرصةذكرابريسم منصور ثويبن

ي72822 163إعداديةأن س41937البرصةذكررعد مارد لعيب 

164إعداديةأن س41937البرصةذكرعالء هشام عيىس555319

165إعداديةأن س41937البرصةذكرقضي ماجد مالح452687

166إعداديةأن س41937البرصةذكرعدنان خليل ابراهيم97318

167إعداديةأن س41937البرصةذكرمهند عبدالرضا باقر452900

168إعداديةأن س41937البرصةذكرناظم جابر لفته195567

169إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي صالح حيال452680

170إعداديةأن س41937البرصةذكرحسام كاظم علوان97227

171إعداديةأن س41937البرصةذكرعماد حبيب محيبس452807

172إعداديةأن س41937البرصةذكرلفته نارص اسكندر195871

173إعداديةأن س41937البرصةذكرمبارك صباح عاكول282279

174إعداديةأن س41937البرصةذكرعالء يوسف عبد97269

175إعداديةأن س41937البرصةذكركرار يوسف عزيز452975

ن هاشم مشكل196339 1بكالوريوسأن س41937البرصةذكرحسير

2بكالوريوسأن س41937البرصةذكراحمد كاظم مطرسر70906

ي مريسن292054
3بكالوريوسأن س41937البرصةذكراحمد راصن

4بكالوريوسأن س41937البرصةذكرزيدون مهند عبدالواحد444696

ن442701 5بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعلي حمود حسير

6بكالوريوسأن س41937البرصةذكرفيصل سعد سالم444624

7بكالوريوسأن س41937البرصةذكركرار عبدالخالق محمد292279

8بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعلي عبدهللا سعدون88305

ن نجم محمد528541 9بكالوريوسأن س41937البرصةذكرحسير

10بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمحمد نور عبد196389

11بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعلي صادق حطاب280437

12بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعباس عبدالعالي كعيم71074

13بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمحمد جبار عبدالسادة292226

14بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمحمد ناهض مصطفن292255

15بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعلي مناجي خيون196878

ن حمد رشك88532 16بكالوريوسأن س41937البرصةذكرحسير

ي قاسم71210 17بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمحمد ناج 

18بكالوريوسأن س41937البرصةذكرغازي فيصل محمد444562

19بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمهند علي ثجيل292434

20بكالوريوسأن س41937البرصةذكرفيصل عبدالواحد عجيل88608



21بكالوريوسأن س41937البرصةذكروليد خالد علي70654

22بكالوريوسأن س41937البرصةذكراحمد ماجد احميد444649

23بكالوريوسأن س41937البرصةذكراحمد عماد علي88629

24بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمهند سمير علي454503

ن سلمان196408 25بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعلي عبدالحسير

26بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعادل يوسف عبد66668

27بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعلي نجم محمد528567

28بكالوريوسأن س41937البرصةذكراحمد عبدالحسن سلمان71393

29بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعبدهللا نارص مال هللا292117

 علي طالب66354
ن 30بكالوريوسأن س41937البرصةذكرحسير

31بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعلي حبيب مريز88585

32بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمحمدباقر عباس عبدالزهره445229

33بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعباس خلف سلطان444112

34بكالوريوسأن س41937البرصةذكرحميد عبدهللا حميد476730

35بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعبداإلله سعدون كريم292192

36بكالوريوسأن س41937البرصةذكرفالح معضد زمزوم280361

37بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعبدالعزيز سعود دحام292469

38بكالوريوسأن س41937البرصةذكرجالل سلطان هود197389

39بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعلي منشد مائد196173

40بكالوريوسأن س41937البرصةذكرفهد احمد هاشم66176

41بكالوريوسأن س41937البرصةذكربسام عباس لفته528614

42بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعلي هاشم سلمان88692

43بكالوريوسأن س41937البرصةذكراحمد محمد حسن528573

44بكالوريوسأن س41937البرصةذكرحسام جاسم محمد443980

45بكالوريوسأن س41937البرصةذكراحمد قاسم محمد66285

46بكالوريوسأن س41937البرصةذكراحمد ابراهيم حسن444746

47بكالوريوسأن س41937البرصةذكرحمد نارص بانن66457

48بكالوريوسأن س41937البرصةذكرجواد كاظم علوان195934

ن عبدالهادي قاسم70406 49بكالوريوسأن س41937البرصةذكرحسير

 عبدالجليل خطولي66823
ن 50بكالوريوسأن س41937البرصةذكرحسير

51بكالوريوسأن س41937البرصةذكرذوالفقار علي شعيبث283365

52بكالوريوسأن س41937البرصةذكراحمد محمد مردان70891

53بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعلي سليمان هادي528580

ن66313 54بكالوريوسأن س41937البرصةذكرحيدر علي حسير

 علي شغيبث292422
ن 55بكالوريوسأن س41937البرصةذكرحسير

ي سفيح71375 56بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعباس ناج 

57بكالوريوسأن س41937البرصةذكرسجاد بخيت كريم528621

58بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمحمد عبدالسيد طالب528540

59بكالوريوسأن س41937البرصةذكرسجاد ثجيل شايع444641

60بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعلي عبدالصاحب حسن66381

61بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعلي احمد عزيز292083

62بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعباس مناجي خيون71115

63بكالوريوسأن س41937البرصةذكرسعدون صالح ديوان528589

64بكالوريوسأن س41937البرصةذكرانفال مؤيد عبدالهادي528591

65بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعلي سعود خلف444663

66بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعلي عبدالحسن ثقيل196028

67بكالوريوسأن س41937البرصةذكرفراس معيوف عبدالكريم280524

ن عجيىمي66301 68بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعماد عبدالحسير



69بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمحمد مجيد صالح444655

ي444942
 
ي احمد شوف

 
70بكالوريوسأن س41937البرصةذكرشوف

71بكالوريوسأن س41937البرصةذكراحمد عبدالكريم قاسم196067

72بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمحمد قاسم علوان70542

73بكالوريوسأن س41937البرصةذكرحسام سالم عبدهللا528618

74بكالوريوسأن س41937البرصةذكركاظم يوسف عبد66746

75بكالوريوسأن س41937البرصةذكرسالم فالح مهودر66089

76بكالوريوسأن س41937البرصةذكروليد محمد علي66370

77بكالوريوسأن س41937البرصةذكراحمد حبيب غيالن442858

78بكالوريوسأن س41937البرصةذكرطاهر محسن كريم271859

79بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعلي سعد قاسم444573

80بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعبدهللا عبدالكريم دعاج444611

81بكالوريوسأن س41937البرصةذكرسجاد مهدي جاسم196208

82بكالوريوسأن س41937البرصةذكراياد عماد خليل88723

83بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعلي محمد مهدي445035

ن88555 84بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعامر عبدالعباس حسير

85بكالوريوسأن س41937البرصةذكرحيدر عبادي شاكر292239

86بكالوريوسأن س41937البرصةذكراياد حمدي مطلق70777

87بكالوريوسأن س41937البرصةذكرابراهيم علي خالد66413

88بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعبدهللا علي ثامر544636

89بكالوريوسأن س41937البرصةذكراحمد علي عبدالرزاق70340

90بكالوريوسأن س41937البرصةذكركرار كاظم مطرسر70424

91بكالوريوسأن س41937البرصةذكرحيدر عبدالكريم راهي88663

92بكالوريوسأن س41937البرصةذكرنارص كامل جلوب444567

93بكالوريوسأن س41937البرصةذكرحمزة غازي خزعل197219

94بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمحمد سعد ثامر70384

ن رشم71094 95دبلومأن س41937البرصةذكرسجاد حسير

96دبلومأن س41937البرصةذكرمصطفن نايف هادي196010

ي88808 97دبلومأن س41937البرصةذكرحسام عدنان عبدالنب 

98دبلومأن س41937البرصةذكرعباس محسن كشكول444648

99دبلومأن س41937البرصةذكرمحمد قاسم عباس88823

100دبلومأن س41937البرصةذكراحمد ناظم عبود444638

ن عالء كامل292070 101دبلومأن س41937البرصةذكرحسير

ن444647 102دبلومأن س41937البرصةذكرمحمد خالد حسير

103دبلومأن س41937البرصةذكرفواز خلدون زاير88841

104دبلومأن س41937البرصةذكرحسن صالح سعدون70488

105دبلومأن س41937البرصةذكرعلي بىهي ثامر292133

106دبلومأن س41937البرصةذكرعلي حمود قاسم71118

107دبلومأن س41937البرصةذكرثائر ماجد حميد196314

ن عبدالوهاب حسن88510 108دبلومأن س41937البرصةذكرحسير

ن داود195990 109دبلومأن س41937البرصةذكرداود حسير

ن عبد544687 110دبلومأن س41937البرصةذكرامير حسير

ن سعدي جاسم445441 111دبلومأن س41937البرصةذكرحسير

112دبلومأن س41937البرصةذكرمهدي عبدعلي عبدالرحمن444116

113دبلومأن س41937البرصةذكرسيف طالب كاظم292238

114دبلومأن س41937البرصةذكرسيف صباح محسن196895

ي مطر عجىمي443913 115دبلومأن س41937البرصةذكرناج 

116دبلومأن س41937البرصةذكرفراس صباح محسن445381



117دبلومأن س41937البرصةذكرصالح صباح عاكول443880

ن196288 118دبلومأن س41937البرصةذكرحيدر علي حسير

119دبلومأن س41937البرصةذكراحسان فالح حسن66242

ي رزاق196377
120دبلومأن س41937البرصةذكراحمد باسر

121دبلومأن س41937البرصةذكرفهد عبدهللا عواد66260

122دبلومأن س41937البرصةذكرحسن عاصي زعالن71291

123دبلومأن س41937البرصةذكرجواد كاظم صي 528611

124دبلومأن س41937البرصةذكرمرتضن وليد عبدالجبار196273

هللا محمد459111 125دبلومأن س41937البرصةذكرثائر خير

126دبلومأن س41937البرصةذكركاظم بريسم عودة88570

ن444623 127دبلومأن س41937البرصةذكراحمد فرحان عبدالحسير

128دبلومأن س41937البرصةذكرعبداالمير سعدون كريم292450

129دبلومأن س41937البرصةذكرمرتضن عبداالمير زرزور71103

130دبلومأن س41937البرصةذكرغازي زغير فالح292232

131دبلومأن س41937البرصةذكرعلي طالب كاظم71349

132دبلومأن س41937البرصةذكرعالء منشد كنطار544641

ن280528 133دبلومأن س41937البرصةذكرمصطفن عبدالعباس حسير

ن70450 134دبلومأن س41937البرصةذكرعبدهللا يعكوب ياسير

135دبلومأن س41937البرصةذكرمنور صباح عاكول445083

136دبلومأن س41937البرصةذكرعلي سالم الزم292220

 علي شبار445496
ن 137دبلومأن س41937البرصةذكرحسير

ي هديب292053
138دبلومأن س41937البرصةذكراحمد راصن

139دبلومأن س41937البرصةذكرصباح عبدالواحد فرطوس292219

ي رزاق196162
140دبلومأن س41937البرصةذكرامجد باسر

141دبلومأن س41937البرصةذكرحمود شاكر فندي528550

142دبلومأن س41937البرصةذكرمحمد عبدالحسن ثقيل66364

ن196283 143دبلومأن س41937البرصةذكراحمد شحان حسير

144دبلومأن س41937البرصةذكرسعد فهد حمد66501

ن ثابت544637 145دبلومأن س41937البرصةذكرسالم حسير

146دبلومأن س41937البرصةذكرعلي نيسان شبوط88548

ي88801
147دبلومأن س41937البرصةذكرعثمان بدر سبب 

148دبلومأن س41937البرصةذكرعماد بخيت كريم528625

149دبلومأن س41937البرصةذكرفارس حسن قاسم292067

150دبلومأن س41937البرصةذكرمحمد نهاد عبدالخالق445262

151دبلومأن س41937البرصةذكراحمد عبدالجبار نارص196089

152دبلومأن س41937البرصةذكرحيدر محسن منصور454490

 خليفة عبدعلي66448
ن 153دبلومأن س41937البرصةذكرحسير

154دبلومأن س41937البرصةذكرهيثم جعفر احمد444101

155دبلومأن س41937البرصةذكرفواز توفيق دهر292094

156دبلومأن س41937البرصةذكرخالد سالم عبدهللا444813

ن واحد444723 157دبلومأن س41937البرصةذكرمروان ياسير

ن عبدالرحمن حيال292076 158دبلومأن س41937البرصةذكرحسير

159دبلومأن س41937البرصةذكرغيالن فيصل غازي444640

160دبلومأن س41937البرصةذكراحمد مهدي معتوق443937

ن196335 161دبلومأن س41937البرصةذكرحسام عبدالعباس حسير

162دبلومأن س41937البرصةذكرعبدهللا عيىس عمار71150

163دبلومأن س41937البرصةذكرعلي عبدالستار عبدالجبار444022

164دبلومأن س41937البرصةذكرفايز سالم عبدهللا196321



ي هديب70356
165دبلومأن س41937البرصةذكرمحمد راصن

ن عبدالمطلب حسون71166 166دبلومأن س41937البرصةذكرحسير

167دبلومأن س41937البرصةذكرنايف شكاجي شياع71108

ي70469
168دبلومأن س41937البرصةذكرعلي عباس جونن

169دبلومأن س41937البرصةذكرحيدر طاهر فهد196357

170دبلومأن س41937البرصةذكرجاسم محمد عبدالوهاب444085

171دبلومأن س41937البرصةذكرعبدهللا محسن ثجيل88864

172دبلومأن س41937البرصةذكرجاسم محمد يونس444660

173دبلومأن س41937البرصةذكرحسام حامد عبداالمام197319

174دبلومأن س41937البرصةذكرمشعل بندر طحيمر444133

ن محمد مهدي88987 175دبلومأن س41937البرصةذكرحسير

176دبلومأن س41937البرصةذكرمحمد علي عبداالمير71195

ن هاشم443965 177دبلومأن س41937البرصةذكريوسف عبدالحسير

178دبلومأن س41937البرصةذكراحمد سمير عبدالصمد292182

179دبلومأن س41937البرصةذكرحسن عزيز نعمة88568

180دبلومأن س41937البرصةذكرسالم حسن علي445163

181دبلومأن س41937البرصةذكراكرم عبدالسادة خضير292128

182دبلومأن س41937البرصةذكرمحمد بدر منصور66513

183إعداديةأن س41937البرصةذكرتف  فؤاد غالب283304

184إعداديةأن س41937البرصةذكرقاسم سعيد عبيد529153

185إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي محسن فالح529210

186إعداديةأن س41937البرصةذكرحيدر سعدي فرهود71801

187إعداديةأن س41937البرصةذكرمحمود ناظم عبود443037

ن67566 188إعداديةأن س41937البرصةذكرحسام علي حسير

ي72077
ن عباس جونن 189إعداديةأن س41937البرصةذكرحسير

190إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي مسلم حمود454060

191إعداديةأن س41937البرصةذكرمصطفن غريب مطرسر444561

192إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي مشتاق نوري196700

193إعداديةأن س41937البرصةذكرسجاد فرج مجيد442963

194إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي طعمة منهل528553

ي283040
ن
195إعداديةأن س41937البرصةذكرعمر خليل شاف

196إعداديةأن س41937البرصةذكرحيدر ابراهيم حمود443182

197إعداديةأن س41937البرصةذكرعمر حازم حميد72230

198إعداديةأن س41937البرصةذكركرار حميد عودة443164

199إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي محمد نعمة196360

200إعداديةأن س41937البرصةذكرمبارك جابر منشد529223

201إعداديةأن س41937البرصةذكريعرب صادق رحمان529139

202إعداديةأن س41937البرصةذكرحمدان بادي خالوي91334

203إعداديةأن س41937البرصةذكراسعد رعد عبدالرزاق554398

204إعداديةأن س41937البرصةذكراحمد عاجل صوين67345

205إعداديةأن س41937البرصةذكرمنتظر رائد ريحان71424

ن282972 206إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي حسن حسير

207إعداديةأن س41937البرصةذكرحسن علي زبون91716

ن اسماعيل454546 208إعداديةأن س41937البرصةذكرذوالفقار حسير

209إعداديةأن س41937البرصةذكرمحمد روضان سالم443021

210إعداديةأن س41937البرصةذكرحيدر يحبر محسن91628

211إعداديةأن س41937البرصةذكرعبدهللا عدنان عبدهللا283073

212إعداديةأن س41937البرصةذكرصالح خرباش صالح281036



213إعداديةأن س41937البرصةذكرعباس غازي خزعل528581

214إعداديةأن س41937البرصةذكرعبدالرحمن يعقوب ابراهيم196566

215إعداديةأن س41937البرصةذكراحمد ناظم صي 454538

216إعداديةأن س41937البرصةذكرعبدالهادي محمد مطير528607

217إعداديةأن س41937البرصةذكرياش سعدون نارص91098

218إعداديةأن س41937البرصةذكرمحمد فؤاد غالب283268

ي196669 219إعداديةأن س41937البرصةذكراحمد المصطفن مجيد ناج 

220إعداديةأن س41937البرصةذكرابراهيم محمد مردان197301

221إعداديةأن س41937البرصةذكرمرتضن احمد هاشم67667

222إعداديةأن س41937البرصةذكرسامي عاجل صوين454451

223إعداديةأن س41937البرصةذكرعباس عبدالكريم قاسم196140

224إعداديةأن س41937البرصةذكراحمد نارص اسماعيل529174

ي راهي91139 225إعداديةأن س41937البرصةذكراحمد صي 

226إعداديةأن س41937البرصةذكراحمد سعد كريم91036

227إعداديةأن س41937البرصةذكراحمد خالد خضير196284

ي جبار442887 228إعداديةأن س41937البرصةذكرمحمد ناج 

229إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي سالم حشيش71439

ن91753 230إعداديةأن س41937البرصةذكرزين العابدين مكي عبدالحسير

231إعداديةأن س41937البرصةذكرايمن مؤيد عبدالهادي454430

ن71787 232إعداديةأن س41937البرصةذكرقاسم عبدعلي حسير

233إعداديةأن س41937البرصةذكراحمد ظافر عباس196476

234إعداديةأن س41937البرصةذكرعباس فضل رب  ح442864

235إعداديةأن س41937البرصةذكرجعفر ضياء ضامن529201

236إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي رعد عبدالرزاق529143

237إعداديةأن س41937البرصةذكريوسف قضي خليل71898

238إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي محمود عجىمي67328

ي442760
239إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي عامر ثويبن

240إعداديةأن س41937البرصةذكررعد عطيوي فرعون196258

241إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي عماد حبيب443096

242إعداديةأن س41937البرصةذكرمحمد عبدالسالم دهراب283357

243إعداديةأن س41937البرصةذكرعباس وسام رياض454573

244إعداديةأن س41937البرصةذكرحسن ناظم حليم67435

ن جاسم67731 245إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي حسير

246إعداديةأن س41937البرصةذكرمصطفن عادل حمود71817

247إعداديةأن س41937البرصةذكرمسلم خالد علي444618

248إعداديةأن س41937البرصةذكربالل اسعد حسن283311

249إعداديةأن س41937البرصةذكرسجاد سليمان هادي529151

250إعداديةأن س41937البرصةذكرعبدالرحيم عدنان رحيم454378

ن عليوي70243 251إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي حسير

252إعداديةأن س41937البرصةذكرعباس فاخر ياش529189

253إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي نارص نوري91819

254إعداديةأن س41937البرصةذكرعباس امجد عزت283308

255إعداديةأن س41937البرصةذكرعباس مجيد عودة443227

256إعداديةأن س41937البرصةذكرمحمد ابراهيم خليل71741

يف شناوة91320 257إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي شر

258إعداديةأن س41937البرصةذكروليد عماد حسن196347

ن عامر283086 259إعداديةأن س41937البرصةذكرمحمد عبدالحسير

260إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي حمود مراد283363



261إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي غالب محيسن71478

يف شناوة91244 262إعداديةأن س41937البرصةذكرجمال شر

ن عبدالكريم دعاج529195 263إعداديةأن س41937البرصةذكرحسير

264إعداديةأن س41937البرصةذكرخالد علي ثامر442717

هللا444616 265إعداديةأن س41937البرصةذكرفيصل عطشان خير

266إعداديةأن س41937البرصةذكرفرحان عطية فرحان544635

267إعداديةأن س41937البرصةذكرطالب علي طالب454477

268إعداديةأن س41937البرصةذكرابراهيم رياض جاسب196298

269إعداديةأن س41937البرصةذكرمجتب  طاهر مزعل67521

270إعداديةأن س41937البرصةذكراكرم داخل رحمان196629

271إعداديةأن س41937البرصةذكرمحمد عبدالحكيم كاظم528560

272إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي عبدالستار عبد454524

273إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي ضياء لفته280904

274إعداديةأن س41937البرصةذكرحسن اسحاق عيىس529089

275إعداديةأن س41937البرصةذكرسامي ماجد حمدان281068

276إعداديةأن س41937البرصةذكراحمد عبداللطيف كريم91461

277إعداديةأن س41937البرصةذكراحمد عبدالكريم عبدالرسول528599

278إعداديةأن س41937البرصةذكرعبدهللا مطر عجىمي454471

279إعداديةأن س41937البرصةذكرهشام احمد هاشم67398

ن محمد نعمة196416 280إعداديةأن س41937البرصةذكرحسير

ن67610 281إعداديةأن س41937البرصةذكرحامد علي حسير

ن445022 282إعداديةأن س41937البرصةذكرامير علي عبدالحسير

ي اسماعيل529112
 
283إعداديةأن س41937البرصةذكرطيف صدف

284إعداديةأن س41937البرصةذكرخالد ابراهيم طعمة71775

285إعداديةأن س41937البرصةذكرفارس حسن ماهو197415

286إعداديةأن س41937البرصةذكرصالح دويل فرحان528543

287إعداديةأن س41937البرصةذكرعباس حسن ابوالهيل196221

288إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي حكيم جاسم442976

ن529217 289إعداديةأن س41937البرصةذكرحيدر كامل حسير

هللا70579 290إعداديةأن س41937البرصةذكراحمد عطشان خير

291إعداديةأن س41937البرصةذكرحسن علي طالب67348

292إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي جبار فليح443127

293إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي حمد رشك92074

 محمد خضير479726
294إعداديةأن س41937البرصةذكرمصطفن

295إعداديةأن س41937البرصةذكرمحمد علي طالب66537

296إعداديةأن س41937البرصةذكرعبدالرسول اسحاق عيىس528566

297إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي روضان سالم283055

ي صباح حسن444123 298إعداديةأن س41937البرصةذكرناج 

ي196806 299إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي مجيد ناج 

300إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي عقيل كوين90592

301إعداديةأن س41937البرصةذكرايمن انور صادق442814

ف احمد مشحوت454482 302إعداديةأن س41937البرصةذكراشر

303إعداديةأن س41937البرصةذكربراك صباح عاكول442755

304إعداديةأن س41937البرصةذكرعبدالمحسن عبدالعزيز عاجل555314

ن مناف داود454562 305إعداديةأن س41937البرصةذكرحسير

306إعداديةأن س41937البرصةذكرمرتضن ناظم خلف249215

ن جاسم ثامر292199 307إعداديةأن س41937البرصةذكرحسير

ي443078 308إعداديةأن س41937البرصةذكرمهند بدر حاج 



ن خالد529177 309إعداديةأن س41937البرصةذكرضياء حسير

310إعداديةأن س41937البرصةذكرمسلم محمد عبدالوهاب442833

311إعداديةأن س41937البرصةذكراحمد عجيل عويز282696

312إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي حميد زغير72259

313إعداديةأن س41937البرصةذكرعبدهللا صادق عبدالمنعم71555

ن72308 314إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي نمر عبدالحسير

315إعداديةأن س41937البرصةذكرسيف سعد قاسم444579

316إعداديةأن س41937البرصةذكراركان احمد هادي529179

317إعداديةأن س41937البرصةذكرعبدالعزيز زيد علي529106

318إعداديةأن س41937البرصةذكرعلي رياض راغب443028

319إعداديةأن س41937البرصةذكرحاتم طاهر ناهي444614

320إعداديةأن س41937البرصةذكرسيف سعد عطية196693

321إعداديةأن س41937البرصةذكرفاضل سعود نارص444620

322إعداديةأن س41937البرصةذكرمحمد غالب محيسن71677

323إعداديةأن س41937البرصةذكرمحمد جمعة عقرب544651

ن عزيز نعمة91155 324إعداديةأن س41937البرصةذكرحسير

325إعداديةأن س41937البرصةذكرسجاد محسن صالح196338

ن كامل حسن555313 326إعداديةأن س41937البرصةذكرحسير

327إعداديةأن س41937البرصةذكرمسلم علي شعيبث282993

328إعداديةأن س41937البرصةذكرعبدالرضا خالد عبدالرضا67470

 علي283220
ن 329إعداديةأن س41937البرصةذكراحمد حسير

330إعداديةأن س41937البرصةذكرمحمد كريم عبيد91700

331إعداديةأن س41937البرصةذكركرار سعد زبون529246

332إعداديةأن س41937البرصةذكرخليل ابراهيم طعمة443841

333إعداديةأن س41937البرصةذكركرار عبدالرحمن حيال454579

334إعداديةأن س41937البرصةذكرمحمد باقر جمعة454403

ن محمد مردان196413 335إعداديةأن س41937البرصةذكرحسير

336إعداديةأن س41937البرصةذكريوسف عباس جاسم443270

337بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعلي عبدالرسول كريم444000

ي جنام555288
338بكالوريوسأن س41937البرصةذكرباسم هانن

339بكالوريوسأن س41937البرصةذكرمصطفن عبود عبدالسيد292475

340بكالوريوسأن س41937البرصةذكرحسن جاسم محمد444625

ن71230 341بكالوريوسأن س41937البرصةذكرعدي عبدالعظيم حسير

342بكالوريوسأن س41937البرصةذكرفضل رب  ح علي444631

343دبلومأن س41937البرصةذكرباسم عبداسالم محمد292147

344دبلومأن س41937البرصةذكرمناف احمد عبدهللا292152

345دبلومأن س41937البرصةذكرعلي نعمة حسن71313

346دبلومأن س41937البرصةذكرصدام محمد سمير444604

347دبلومأن س41937البرصةذكرعلي رحيم عبدهللا66502

348دبلومأن س41937البرصةذكركاظم مطرسر حسن71144

349دبلومأن س41937البرصةذكروائل خليل ابراهيم66489

350دبلومأن س41937البرصةذكرلؤي زباري محمد444570

351إعداديةأن س41937البرصةذكرسلمان محمد خضير292425

352إعداديةأن س41937البرصةذكرعاطف حسن علي195961

353إعداديةأن س41937البرصةذكرزهير عجىمي سعدون292213

354إعداديةأن س41937البرصةذكرطعمة جاسم هامش443818

ن452828 نادية علي حسير
1دكتوراهأن س41937البرصةأنبى

 علي282345
ن 2ماجستيرأن س41937البرصةأنبىعلياء حسير



3بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىساجدة مجيد تومان443386

معالي ثجيل خزعل282378
4بكالوريوسأن س41937البرصةأنبى

5بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىنرصة داود سلمان282160

6بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىغدير زعبيل لفته452694

7بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىسلىم محل محمد89760

8بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىرنا حمدي مطلق68395

انتصار علي الواي452997
9بكالوريوسأن س41937البرصةأنبى

10بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىغفران سعود دحام529457

11بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىزينب عبدالصادق محمد282348

12بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىجنان نارص ياش90381

انهار خمام علي68464
13بكالوريوسأن س41937البرصةأنبى

ن452955 14بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىميثاق مطلك حنير

15بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىاشواق طالب كاظم282120

16بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىزينة ذياب حامد89634

17بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىسليمة عبدالرزاق نارص452887

18بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىاشاء عبدالمحسن هزاع452876

19بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىحال حميد جناح452703

اس جاسب عبيد97199 20بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىني 

21بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىزينب جاسب عبيد529584

ي جاسب عبيد72693
22بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىتهانن

23بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىفاطمة خالد بناي72964

24بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىجنان مهدي كاظم68385

25بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىمريم اسحاق عيىس454029

يف89336 26بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىشيماء عبدهللا شر

27بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىفائزة شنيدخ فنوخ195650

غسق علي عبدالواحد529476
28بكالوريوسأن س41937البرصةأنبى

29بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىمعصومه جعفر عبود90518

30بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىضح سلمان هود197485

31بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىشمس الدين رحيم خلف195935

رسل علي محسن452834
32بكالوريوسأن س41937البرصةأنبى

33بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىمريم رياض رحمان544679

34بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىهند محسن منصور544670

35دبلومأن س41937البرصةأنبىايمان عبدالهادي سلمان282288

36دبلومأن س41937البرصةأنبىرحيمة نافع جبار195605

37دبلومأن س41937البرصةأنبىهناء نجم عبد72842

38دبلومأن س41937البرصةأنبىحرية طرير زاج 282317

ي دنيف282238
39دبلومأن س41937البرصةأنبىشكرية ناسر

40دبلومأن س41937البرصةأنبىامانن جاسب عبيد72683

41دبلومأن س41937البرصةأنبىسليمة قدار صبيح418675

42دبلومأن س41937البرصةأنبىزينب اسماعيل طه197403

43دبلومأن س41937البرصةأنبىهالة احمد عزيز282209

يف282387 44دبلومأن س41937البرصةأنبىدموع عبدهللا شر

ي91013
ي راصن

 
45دبلومأن س41937البرصةأنبىازهار عبدالباف

46دبلومأن س41937البرصةأنبىشيماء ناظم عباس282114

47دبلومأن س41937البرصةأنبىرواء فاضل طعمة73044

48دبلومأن س41937البرصةأنبىشيماء خلف نمر282357

ي529574 ابتسام علي عبدالنب 
49دبلومأن س41937البرصةأنبى

50دبلومأن س41937البرصةأنبىاسيا جاسم محمد282200



ي عبدالحميد حمدان529395
51دبلومأن س41937البرصةأنبىامانن

ن68548 52دبلومأن س41937البرصةأنبىريا جاسم ياسير

ن452939 سعاد علي حسير
53دبلومأن س41937البرصةأنبى

54دبلومأن س41937البرصةأنبىاسيا حبيب مرير89268

سامية سامي هاشم452895
55دبلومأن س41937البرصةأنبى

وسماء رومي عواد529479
56دبلومأن س41937البرصةأنبى

ن91160 57دبلومأن س41937البرصةأنبىعفاف بريسم عبدالحسير

58دبلومأن س41937البرصةأنبىقبيلة شنيدخ فنوخ195690

59دبلومأن س41937البرصةأنبىمروة مهدي جاسم281298

60دبلومأن س41937البرصةأنبىهند قسام عبدالرضا237735

61دبلومأن س41937البرصةأنبىماجدة حسن ماهو195808

وجدان عبود عبدعلي72845
62دبلومأن س41937البرصةأنبى

63دبلومأن س41937البرصةأنبىوفية حميد فليح72768

64دبلومأن س41937البرصةأنبىايمان عودة رداد452989

65دبلومأن س41937البرصةأنبىوسن حمد رشك91053

66دبلومأن س41937البرصةأنبىالطاف جاسم حمود89796

67دبلومأن س41937البرصةأنبىنجالء عباس نارص544677

68دبلومأن س41937البرصةأنبىرحاب محسن كشكول452860

69دبلومأن س41937البرصةأنبىحنان محمود خريبط453008

70دبلومأن س41937البرصةأنبىمها جعفر اميل248932

71دبلومأن س41937البرصةأنبىجنان جبار عبدالواحد281936

72دبلومأن س41937البرصةأنبىازهار خلف سلطان453014

73دبلومأن س41937البرصةأنبىاشاء مهدي جاسم281461

74دبلومأن س41937البرصةأنبىرجاء عبدالزهرة حميد195983

ن282258 75دبلومأن س41937البرصةأنبىفاطمة نارص حسير

76إعداديةأن س41937البرصةأنبىخديجة خنو زوير91092

77إعداديةأن س41937البرصةأنبىهيام حامد داخل529485

78إعداديةأن س41937البرصةأنبىاشاء نجم احمد68510

1ماجستيرأن س41937البرصةأنبىمرام شحان فرج281083

2بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىامنة لفته نارص70868

3بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىاالء عبدالسادة خضير292111

4بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىغفران فالح حسن444013

سارة علي نارص71180
5بكالوريوسأن س41937البرصةأنبى

6بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىشيماء عبدالكريم قاسم196356

7بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىاالء خليل ابراهيم89031

8بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىسليمة سعود عبدالعزيز443752

ن عبدالكريم قاسم196056 9بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىحنير

10بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىنجالء ثامر وادي280420

11بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىفاطمة صادق محمد444557

ن70639 12بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىنور نعيم حسير

13بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىزينب قاسم عباس71362

 عبدعلي جاسم88901
ن 14بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىحنير

ن عزيز88513 15بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىامنة عبدالحسير

16بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىسح  مقداد عرار71082

17بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىهند جليل كريم88940

18بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىميعاد حفاز دوي    ح292246

19بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىزحل طاهر فهد196362

20بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىوفاء عامر شنيشل66209



سارة علي مهنا88961
21بكالوريوسأن س41937البرصةأنبى

ن مغير71127 22بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىهبة حسير

23بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىهنادي صباح هي 528546

24بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىمروة سمير عبداالمير280371

25بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىاحالم ابراهيم طعمة528643

26بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىضح فاضل عبدالوهاب444628

27بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىاسيل زعيبل لفته292210

28بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىابعاد محمد مطر292206

29بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىنضال محسن منصور444635

ن528644 30بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىحنان دراج ياسير

31بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىفاطمة مبارك عزيز292421

32بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىلطيفة عبدالكريم قاسم292164

33بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىنجالء جابر ظاهر88328

34بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىنريمان مجيد عودة444651

35بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىهند حامد عبداالمام70511

36بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىرواء ناظم حسن280450

37بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىزهراء مهدي جاسم196267

ن مغير444031 38بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىنىه حسير

ن عكال88789 39بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىسمر حسير

40بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىزهراء طالب كاظم71960

41بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىغدير محمد خلف88764

42بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىبراء ضاجي ياش66423

43بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىمها ماجد حميد88883

44بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىسح  رعد نعيوي280461

 عبدعلي196365
ن 45بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىمنتىه حسير

46بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىدالل رحيم خلف66590

47بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىمنال محمود خريبط70610

48بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىسارة عبدالكريم عبدالرحمن280384

ي عطية195997 49بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىعذراء ناج 

50بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىصابرين عقيل كوين88751

51بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىسح  ماجد حامد444059

52بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىسكنه حمزه مطرود444964

مي حاتم زويد292101
53بكالوريوسأن س41937البرصةأنبى

54بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىبدور صادق محمد445096

55بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىبدور فؤاد عبدالرزاق66225

56بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىهاجر سعدي فرهود70312

57بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىرشا حمزه مطرود444952

58بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىنور سلمان محمد292191

59بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىنىه عطية عبدالقادر292087

60بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىسجود ايوب حمود196285

61بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىدعاء عقيل كوين199844

ن خلف444589 ن حسير 62بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىحنير

63بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىفاطمة جعفر حسن195929

ن طه512258 64بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىضح ياسير

65بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىساره حميد نجدي70834

66بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىزهراء ايوب غانم196421

67بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىزينب محمد مساعد66851

68بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىسندس محمود خريبط70627



69بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىنجالء عبدالسادة خضير292104

70دبلومأن س41937البرصةأنبىايناس طاهر فهد196353

71دبلومأن س41937البرصةأنبىزينب رحيم جودة66806

72دبلومأن س41937البرصةأنبىزينب سلمان جاسم444607

73دبلومأن س41937البرصةأنبىايمان اسماعيل طه197422

74دبلومأن س41937البرصةأنبىزهراء عبدالحافظ بدر66414

75دبلومأن س41937البرصةأنبىميالد سعيد سلطان444632

ي283404 هيفاء قوى حرن 
76دبلومأن س41937البرصةأنبى

ي نعيم444666
77دبلومأن س41937البرصةأنبىزينب راصن

78دبلومأن س41937البرصةأنبىضح رحيم خلف196044

79دبلومأن س41937البرصةأنبىامنة عاصي نجم66358

80دبلومأن س41937البرصةأنبىنورالهدى عبدالكريم عبدالرحمن280377

81دبلومأن س41937البرصةأنبىزينب عبدهللا عواد196292

82دبلومأن س41937البرصةأنبىمرايم جالل بدر71202

ي مهدي444982 فاطمه عبدالنب 
83دبلومأن س41937البرصةأنبى

84دبلومأن س41937البرصةأنبىضح احمد يوسف66779

85دبلومأن س41937البرصةأنبىنورة محمد عكروك292137

86دبلومأن س41937البرصةأنبىوئام عبدالصمد عبود292176

87دبلومأن س41937البرصةأنبىهيفاء عبدالكريم هالل70394

ي رزاق71386
ن هانن 88دبلومأن س41937البرصةأنبىبنير

89دبلومأن س41937البرصةأنبىزينة جعفر حسن196431

90دبلومأن س41937البرصةأنبىزهراء حميد زغير70271

ن195979 91دبلومأن س41937البرصةأنبىهبة شحان حسير

92دبلومأن س41937البرصةأنبىهند خليل ابراهيم66341

93دبلومأن س41937البرصةأنبىدالل عبد محيسن196368

94إعداديةأن س41937البرصةأنبىكوثر رشيد موهان454553

95إعداديةأن س41937البرصةأنبىشى صباح هاشم91012

96إعداديةأن س41937البرصةأنبىفاطمة فاضل عبدالوهاب454510

97إعداديةأن س41937البرصةأنبىنور عباس زيد443137

98إعداديةأن س41937البرصةأنبىزهراء عبدهللا عواد67378

99إعداديةأن س41937البرصةأنبىحوراء طالب عاشور91175

100إعداديةأن س41937البرصةأنبىبتول محمود عبداالمير71831

ن529182 101إعداديةأن س41937البرصةأنبىتبارك عدنان حسير

102إعداديةأن س41937البرصةأنبىنبأ رياض راغب454372

103إعداديةأن س41937البرصةأنبىنورالهدى عمادالدين عبد529098

104إعداديةأن س41937البرصةأنبىمروة عودة بدن196858

105إعداديةأن س41937البرصةأنبىنورالهدى عبداللطيف كريم91580

106إعداديةأن س41937البرصةأنبىزهراء اياد شاكر71933

107إعداديةأن س41937البرصةأنبىفاطمة جالل بدر71502

108إعداديةأن س41937البرصةأنبىرواد سعيد سلطان454517

109إعداديةأن س41937البرصةأنبىزينب محسن قاسم454567

110إعداديةأن س41937البرصةأنبىمريم مقداد كرار71719

ن529248 111إعداديةأن س41937البرصةأنبىروان عدنان حسير

112إعداديةأن س41937البرصةأنبىزهراء صباح هاشم90977

ي443052 113إعداديةأن س41937البرصةأنبىايالف بدر حاج 

هبة علي عبدالجليل529118
114إعداديةأن س41937البرصةأنبى

115إعداديةأن س41937البرصةأنبىمريم مزهر نعمة71811

116إعداديةأن س41937البرصةأنبىنور عبدالباقر احمد443042



117إعداديةأن س41937البرصةأنبىزينب عباس قاسم529127

118إعداديةأن س41937البرصةأنبىمريم حميد زغير72277

119إعداديةأن س41937البرصةأنبىزينب عبود عيىس71809

120إعداديةأن س41937البرصةأنبىسح  خليل عبدالكريم71702

يف شناوة91382 121إعداديةأن س41937البرصةأنبىهالة شر

ن عبدالكريم قاسم196392 122إعداديةأن س41937البرصةأنبىبنير

123إعداديةأن س41937البرصةأنبىزهراء فاضل عبدالوهاب442788

124إعداديةأن س41937البرصةأنبىروان عزيز نعمة92272

125إعداديةأن س41937البرصةأنبىفاطمة رحيم خلف196527

126إعداديةأن س41937البرصةأنبىايالف ضياء لفته280865

127إعداديةأن س41937البرصةأنبىرحمة كاظم جعوان71840

128إعداديةأن س41937البرصةأنبىمريم جليل كريم91782

129إعداديةأن س41937البرصةأنبىسارة ظافر عباس196440

130إعداديةأن س41937البرصةأنبىاشاء محمد مهدي91671

131إعداديةأن س41937البرصةأنبىغسق رائد نجم454467

ن فاضل283227 132إعداديةأن س41937البرصةأنبىهدى حسير

133إعداديةأن س41937البرصةأنبىعلياء عبدالحميد كاظم283019

134إعداديةأن س41937البرصةأنبىوديان كريم شويل529167

135إعداديةأن س41937البرصةأنبىزينب حيدر مذبوب67358

136إعداديةأن س41937البرصةأنبىحياة ابراهيم طعمة529092

137إعداديةأن س41937البرصةأنبىافنان سعود دحام454396

138إعداديةأن س41937البرصةأنبىسعاد صالح ديوان529159

139إعداديةأن س41937البرصةأنبىزينب فارس عبد442876

140إعداديةأن س41937البرصةأنبىعبير نجم عبدهللا196730

ن فاضل مسير529154 141إعداديةأن س41937البرصةأنبىحنير

142إعداديةأن س41937البرصةأنبىزينب عبدالكريم قاسم283066

143إعداديةأن س41937البرصةأنبىرنا ماجد حميد91544

ن بشار454455 144إعداديةأن س41937البرصةأنبىكوثر عبدالحسير

145إعداديةأن س41937البرصةأنبىاالء شاكر هادي529172

ي هديب71643
146إعداديةأن س41937البرصةأنبىهديل راصن

ن جاسم71984 147إعداديةأن س41937البرصةأنبىبتول حسير

148إعداديةأن س41937البرصةأنبىفوزة صالح ديوان529147

149إعداديةأن س41937البرصةأنبىضح سهيل جراد442811

150إعداديةأن س41937البرصةأنبىزهراء حاتم زويد283003

151إعداديةأن س41937البرصةأنبىكوثر متعب عبدهللا71408

ن انور صادق442881 152إعداديةأن س41937البرصةأنبىبنير

ن حاتم زويد283007 153إعداديةأن س41937البرصةأنبىحنير

ن موحان442752 154إعداديةأن س41937البرصةأنبىشى حسير

ن جاسم71598 155إعداديةأن س41937البرصةأنبىزهراء حسير

 علي كبان196331
ن 156إعداديةأن س41937البرصةأنبىبنير

157إعداديةأن س41937البرصةأنبىزهراء زهير عجىمي281071

158إعداديةأن س41937البرصةأنبىبتول عزيز مطرسر544645

159إعداديةأن س41937البرصةأنبىمريم بدر حمد529579

ن عجيىمي292122 160إعداديةأن س41937البرصةأنبىعال عبدالحسير

161إعداديةأن س41937البرصةأنبىنبا جميل خلف544685

162بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىايمان غالب خالد197206

163بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىنوال عطوان صيوان444585

164بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىهناء داغر راشد71133



165بكالوريوسأن س41937البرصةأنبىهيام عبدالصمد عبود292445

سلوى علي خضير70371
166دبلومأن س41937البرصةأنبى

ي علي444555
167دبلومأن س41937البرصةأنبىليل راصن

ي292254
ى سلمان راصن 168دبلومأن س41937البرصةأنبىبرسر

169إعداديةأن س41937البرصةأنبىكوثر اسماعيل وحيد528586

170إعداديةأن س41937البرصةأنبىاشاء حسن رسن443798

1دكتوراهالزب ير41938البرصةذكراحمد جي  سالم508855

ي508866 2ماجستيرالزب ير41938البرصةذكروسام سهب عبدالنب 

3بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكركريم رداد حمد34925

ن245606 4بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرحميد شلتاغ شاهير

5بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرسليم عبود حسن37842

6بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرمازن كاظم جواد508877

7بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعالء مصطفن زعيبل401462

8بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرزيدان هليل طاهر245663

9بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعبدالرزاق سالم طاهر28548

10بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكربشير مسير عبيد37815

11بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكررياض عطب شاتول28595

12بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكروهاب كامل عجيل28524

13بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرمؤيد جاسب صي 38111

14بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرفاضل ضعيف هالسه508869

15بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرحميد محيسن مشحوف402308

ي404676 16بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكربسام سهب عبدالنب 

17بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرحيدر جابر عدوان404715

18بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكررائد غليس ناهي38054

19بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرصفاء محسن عباس42327

20بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرحمدان هليل طاهر245614

21بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعلي حسن عبيد38101

22بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكروسام حمزة حمود402368

23بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرقاسم عبد اعطية42289

24بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكراحمد طاهر جاسم243780

25بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرسعد محمد موس35036

26بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرمحمد صاحب جياد244112

ن طه508844 27بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعالء ياسير

28بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعبدالكريم عبدالقادر عبدالباري34993

29بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرحسن مهدي ثجيل244527

30بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرنادر فهران صفوك35060

31بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرمحمد علي كاظم292914

32بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعبدالرحمن منذر يعقوب402381

33بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرحيدر رمضان سبوس401358

34بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعدنان دايخ عدوان555325

35بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكروسام انذير منصور245566

 رويىعي42167
36بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرجهاد مطرسر

37بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعبدالكريم سلمان كاطع38059

ي كاظم34945
38بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعلي راصن

39بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرفاضل عليوي حمود508868

40بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكريوسف جاسم عبد508874

41بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكراياد صباح ساجت28603

42بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعبدالكريم مالح محسن28559



43بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرسلمان رزاق وادي542162

44بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعبدالكريم عبدهللا حنتوش28622

 علي مكي401587
ن 45بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرحسير

46دبلومالزب ير41938البرصةذكرحسن حميد فارس34936

47دبلومالزب ير41938البرصةذكرفالح نايف خليف244991

48دبلومالزب ير41938البرصةذكرمحسن خزعل موازي508871

يف شلبه37876 49دبلومالزب ير41938البرصةذكرعوده شر

ن عباس صيوان244061 50دبلومالزب ير41938البرصةذكرحسير

يف شلبه244980 51دبلومالزب ير41938البرصةذكرمجيد شر

52دبلومالزب ير41938البرصةذكرمحمد محسن علي34949

53دبلومالزب ير41938البرصةذكرمنذر طالب راشد38117

54دبلومالزب ير41938البرصةذكرمحمد سعيد شبك508863

ي كريم بدر245072 55دبلومالزب ير41938البرصةذكرحرن 

56دبلومالزب ير41938البرصةذكرفؤاد عطا لوج402334

57دبلومالزب ير41938البرصةذكرعلي عجيل سمير38156

58دبلومالزب ير41938البرصةذكرفتحي جخر عبدعلي542158

59دبلومالزب ير41938البرصةذكرداود غليس ناهي245052

60دبلومالزب ير41938البرصةذكرعاصم محمد ابوكيف401383

61دبلومالزب ير41938البرصةذكرمحمد حسن ذياب42209

62دبلومالزب ير41938البرصةذكراحمد رسن رداد402313

ن245147 63دبلومالزب ير41938البرصةذكروسام رعد حسير

ي عبدالعزيز508850
64دبلومالزب ير41938البرصةذكرسعود عان 

65دبلومالزب ير41938البرصةذكرنوري مايع حمود28540

ي دريب542155
66دبلومالزب ير41938البرصةذكركرار غبن

67دبلومالزب ير41938البرصةذكرصادق عبدالستار جبار402388

68دبلومالزب ير41938البرصةذكرعلي صادق عبدالعباس402356

69دبلومالزب ير41938البرصةذكرضياء ناظم عبد28531

70دبلومالزب ير41938البرصةذكرمحمد ريسان حليحل28613

71دبلومالزب ير41938البرصةذكرمحمد قاسم محمد28518

72دبلومالزب ير41938البرصةذكرعالء عباس عبد243699

73إعداديةالزب ير41938البرصةذكراحمد عبد عجيل508867

هللا كريم جبار542156 74إعداديةالزب ير41938البرصةذكرخير

75إعداديةالزب ير41938البرصةذكرخلف علي مطرسر35154

76إعداديةالزب ير41938البرصةذكراكرم حميد كاظم244899

77إعداديةالزب ير41938البرصةذكرحيدر عطوان خشان28571

78إعداديةالزب ير41938البرصةذكرعلي محمد فرج42186

79إعداديةالزب ير41938البرصةذكرعلي عواد محارص244788

1بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكربدر شور كرير34008

2بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرماجد مؤيد جاسب35879

ن هدهود36587 ي عبدالحسير 3بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرناج 

4بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرفرج رحمه صبيح39455

5بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكررياض رب  ح زغير243262

6بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرسجاد حاتم كاظم402605

7بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعلي جميل علي38309

8بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرزياد خلف جابر33667

9بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرمحمد رياض عبداللطيف243289

10بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعبدهللا ساجد هجرس28281

11بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرفارس كاظم كامل35915



12بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرحيدر جابر زغير38405

13بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرحسن هاشم عري508412

ي شالكة28164
14بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعلي راصن

15بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكراكرم حميد كريم33662

16بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعلي عبدهللا بنوان33893

17بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكركاظم جي  لفته243456

ن292946 18بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكراحمد عبدالكريم ياسير

19بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرحيدر حالوب كريم243405

20بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكراياد خليف كعيد33982

21بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعلي سلمان حبش402255

ن28091 22بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعلي احمد حسير

23بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعالء جالوي سمير243526

24بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرحامد لفته خايف28385

ن محمد جبار28389 25بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرحسير

26بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرمحمد فرحان عداي28232

27بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرجي  شور كرير33757

28بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرزيد حمود دودان243302

ي انذير28324 29بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعلي ناج 

30بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرحسن اسعد كاظم243339

31بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعلي رحيم شالش292825

32بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرمرتضن صالح جحش28065

33بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرفارس شلش طعمة402375

ن243563 34بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعقيل عباس حسير

35بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرمحمد مهدي جابر35955

36بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرقضي ظايف بري    ج243491

ن محسن خضير508380 37بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرحسير

ي راشد38586
38بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرحيدر راصن

39بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعلي رسن رداد401544

40بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعباس معاون مزهر243349

41بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعباس علي عزيز402270

ن292974 42بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرمحمد عبدالكريم ياسير

43بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرحيدر علي مكي400718

44بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرلؤي ظايف بري    ج243593

45بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكراحمد رحيم كاظم508386

ي عبدالعزيز402198
46بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعبدالمحسن عان 

47بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعلي حسن عبد243311

48بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرمحمد قاسم جيجان292872

ي نمر28365
49بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعلي هانن

50بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرحيدر سالم عبدالكريم28781

51بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرصالح عبدهللا سفاح36174

52بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكربدر عبدهللا فرج508375

53بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعبدهللا محمد جابر41534

54بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكراحمد محسن سلمان402642

55بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرهارون ثعبان نعيمة38518

56بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعلي سامي جابر28225

ن508509 ي حسير
57بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعبدالعظيم راصن

 علي28419
ن 58بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرحمود عبدالحسير

59بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرمحمد مزهر جالب402361



60بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرماهر زويد عواد41506

61بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرايهاب احمد غياض28092

62بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرقاسم عبد عجرش28217

63بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرحمود شور كرير401756

64بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرعلي عبداالمام جاسب41235

 علي مطرسر28069
ن 65بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرحسير

66دبلومالزب ير41938البرصةذكرساجد فرحان عداي39479

67دبلومالزب ير41938البرصةذكرعماد طالب كاظم33993

ي39687
68دبلومالزب ير41938البرصةذكرعلي جبار منان 

69دبلومالزب ير41938البرصةذكرابراهيم محمد مشاي400623

70دبلومالزب ير41938البرصةذكرمحمد حسن رسن28220

71دبلومالزب ير41938البرصةذكرعالء كامل ضايف401709

72دبلومالزب ير41938البرصةذكرعلي طالب راشد33949

 علي جواد402092
ن 73دبلومالزب ير41938البرصةذكرحسير

74دبلومالزب ير41938البرصةذكرامجد حميد عبدالكريم33555

75دبلومالزب ير41938البرصةذكرمنتظر محمد عمران402385

76دبلومالزب ير41938البرصةذكرمحمد هداب كاصد243278

ي جابر508452
77دبلومالزب ير41938البرصةذكرمسلم شمحن

78دبلومالزب ير41938البرصةذكراحمد هادي جاسم28339

79دبلومالزب ير41938البرصةذكرمحمد شور كرير402406

80دبلومالزب ير41938البرصةذكرشهاب احمد غياض28133

81دبلومالزب ير41938البرصةذكركرار كاظم حمد508389

82دبلومالزب ير41938البرصةذكرعلي صباح عزيز35846

83دبلومالزب ير41938البرصةذكررافد سعيد عزر38383

غام محمد حسن28267 84دبلومالزب ير41938البرصةذكررصن

85دبلومالزب ير41938البرصةذكركرار رحيم جميل28120

86دبلومالزب ير41938البرصةذكرمرتضن كريم جاسم402243

87دبلومالزب ير41938البرصةذكرمحمد مؤيد جاسب28111

88دبلومالزب ير41938البرصةذكركرار حسن علي243268

89دبلومالزب ير41938البرصةذكرضياء حامد سباهي402182

90دبلومالزب ير41938البرصةذكراحمد عبد نعمة243326

ي28144
ن
91دبلومالزب ير41938البرصةذكرعلي سعيد الف

92دبلومالزب ير41938البرصةذكرمحمد ناظم خلف28397

ي انذير28136 ن ناج  93دبلومالزب ير41938البرصةذكرحسير

94دبلومالزب ير41938البرصةذكرمحمد سلمان عبد36123

95دبلومالزب ير41938البرصةذكررسول جابر شبيب404586

96دبلومالزب ير41938البرصةذكراحمد رشيد يازع28113

97دبلومالزب ير41938البرصةذكردحام عجيل هداب28376

ن بديوي33907  ياسير
98دبلومالزب ير41938البرصةذكرمصطفن

 علي عبدالحسن33932
ن 99دبلومالزب ير41938البرصةذكرحسير

ي انذير35814 100دبلومالزب ير41938البرصةذكرعباس ناج 

101دبلومالزب ير41938البرصةذكرمحمد لفته خايف33734

102دبلومالزب ير41938البرصةذكرسلطان سليمان سلطان36030

103دبلومالزب ير41938البرصةذكربدر شلش طعمة28353

104دبلومالزب ير41938البرصةذكربسام هادي تبينة28107

105دبلومالزب ير41938البرصةذكرعلي صاحب جياد41320

106دبلومالزب ير41938البرصةذكرمهند كاظم حبيب39492

107دبلومالزب ير41938البرصةذكرعبدالرحمن عبدالرزاق عبدالجبار508377



108دبلومالزب ير41938البرصةذكرحمزة هادي راشد243445

109دبلومالزب ير41938البرصةذكرفؤاد ظايف بري    ج243363

ن243421 110دبلومالزب ير41938البرصةذكرحسن محمد حسير

ي41585 ن احمد ناج  111دبلومالزب ير41938البرصةذكرحسير

112دبلومالزب ير41938البرصةذكرنجم عبدهللا كريم400567

113إعداديةالزب ير41938البرصةذكرمصطفن عبدالحسن منشد34864

114إعداديةالزب ير41938البرصةذكرمرتضن جودة نجم404182

115إعداديةالزب ير41938البرصةذكرحامد صالح مهدي43082

116إعداديةالزب ير41938البرصةذكرعباس هويل شخير280243

117إعداديةالزب ير41938البرصةذكرعلي حسن علي244870

يف242943 118إعداديةالزب ير41938البرصةذكرصادق مجيد شر

119إعداديةالزب ير41938البرصةذكرعلي احمد جي 508714

هللا عايد خلف292718 120إعداديةالزب ير41938البرصةذكرخير

121إعداديةالزب ير41938البرصةذكرحسن محسن خضير508664

122إعداديةالزب ير41938البرصةذكرحمود مجيد مايع403822

123إعداديةالزب ير41938البرصةذكرشهاب حمد منشد34848

124إعداديةالزب ير41938البرصةذكرمحمد جمعة طراد242796

ي42504 125إعداديةالزب ير41938البرصةذكرمحمد احمد ناج 

126إعداديةالزب ير41938البرصةذكرفالح حسن جميل34585

ي عطا لوج243245
127إعداديةالزب ير41938البرصةذكرهانن

128إعداديةالزب ير41938البرصةذكرعلي الكرار حميد عبدالكريم33649

129إعداديةالزب ير41938البرصةذكرعلي محمد جاسم404255

130إعداديةالزب ير41938البرصةذكرياصف وليد محمدعلي28676

131إعداديةالزب ير41938البرصةذكرعالء عبد سمير242607

 علي28181
ن ن حسير 132إعداديةالزب ير41938البرصةذكرمحمدحسير

133إعداديةالزب ير41938البرصةذكرسالم نعمة يعقوب403981

134إعداديةالزب ير41938البرصةذكرماهر كريم خواف242394

ن سالم هداد404532 135إعداديةالزب ير41938البرصةذكرحسير

136إعداديةالزب ير41938البرصةذكرانور نجم جابر39654

137إعداديةالزب ير41938البرصةذكرحسن منذر طالب28761

138إعداديةالزب ير41938البرصةذكررائد فارس عكموش28823

139إعداديةالزب ير41938البرصةذكرمحمد عبدالكريم حنتوش36825

140إعداديةالزب ير41938البرصةذكراحمد هويل شخير42920

141إعداديةالزب ير41938البرصةذكرعبدالعالي محسن مبارك28727

142إعداديةالزب ير41938البرصةذكرليث صدام دريس34873

143إعداديةالزب ير41938البرصةذكرعلي ماجد جبار42432

144إعداديةالزب ير41938البرصةذكرمهند سليمان سلطان242872

145إعداديةالزب ير41938البرصةذكرعلي حميد شلتاغ28699

146إعداديةالزب ير41938البرصةذكرسجاد باسم جي 508685

147إعداديةالزب ير41938البرصةذكروليد عبدالكريم حنتوش34861

148إعداديةالزب ير41938البرصةذكرعبدهللا حيدر هاشم28820

149إعداديةالزب ير41938البرصةذكرحسام طاهر حياب42784

150إعداديةالزب ير41938البرصةذكرعلي حازم عزيز34680

ن37102  علي حسير
ن 151إعداديةالزب ير41938البرصةذكرحسير

152إعداديةالزب ير41938البرصةذكرعباس هداب كاصد542161

153إعداديةالزب ير41938البرصةذكررائد رحيم كاظم242731

ن242429 154إعداديةالزب ير41938البرصةذكرمحمد عباس حسير

155إعداديةالزب ير41938البرصةذكرعلي عواد علي508505



156إعداديةالزب ير41938البرصةذكرعلي عبدهللا نجم34574

ي مطير403911
157إعداديةالزب ير41938البرصةذكريوسف راصن

158إعداديةالزب ير41938البرصةذكراحمد لفته دالي28737

159إعداديةالزب ير41938البرصةذكرحسن نوري حسن403846

160إعداديةالزب ير41938البرصةذكرمحمد عبدالجبار علي37231

ن39521  علي حسير
ن 161إعداديةالزب ير41938البرصةذكرحسير

162إعداديةالزب ير41938البرصةذكرعلي محمد جبار508717

ي41283
ن صباح راصن 163إعداديةالزب ير41938البرصةذكرحسير

164إعداديةالزب ير41938البرصةذكرمحمد رمضان سبوس242658

165إعداديةالزب ير41938البرصةذكرمجتب  وليد محمدعلي404522

166إعداديةالزب ير41938البرصةذكرميثاق عبدالوهاب هاشم34599

167إعداديةالزب ير41938البرصةذكرفهد زميط خليوي34855

ن554146 168إعداديةالزب ير41938البرصةذكرشاكر صالح حسير

169إعداديةالزب ير41938البرصةذكرعلي احمد داود404119

170إعداديةالزب ير41938البرصةذكركرار جمعة علي401451

171إعداديةالزب ير41938البرصةذكرمناف صاحب جياد37191

172إعداديةالزب ير41938البرصةذكرماجد لطيف محمد404046

ن عبدالرزاق خزعل42883 173إعداديةالزب ير41938البرصةذكرحسنير

174إعداديةالزب ير41938البرصةذكرعدنان مدلول حطيب34610

175إعداديةالزب ير41938البرصةذكرعلي طالب عبيد37006

176إعداديةالزب ير41938البرصةذكرسجاد جواد كاظم34514

ي41364
177إعداديةالزب ير41938البرصةذكرجسام محمد راصن

178إعداديةالزب ير41938البرصةذكرسعد رحيم جميل33684

179بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكركامل غانم حاجم33820

180بكالوريوسالزب ير41938البرصةذكرميثم كامل عامر34113

ي محمد33744
181دبلومالزب ير41938البرصةذكرمحمد راصن

182دبلومالزب ير41938البرصةذكرداود صالح غي 33721

ن33706 183دبلومالزب ير41938البرصةذكرعلي كاظم حسير

184دبلومالزب ير41938البرصةذكرضياء محسن رداد28070

ي راشد38499 185دبلومالزب ير41938البرصةذكرسعد ناج 

186دبلومالزب ير41938البرصةذكراياد عطا لوج243232

187دبلومالزب ير41938البرصةذكرنزار سعيد لوج28093

188إعداديةالزب ير41938البرصةذكرناظم شحان طعمه36581

1بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىايمان شهيد محمد508872

2بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىتمارصن مجيد منصور38006

3بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىباسمة داير مجمان401553

4بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىلمياء سلمان حميد28513

5بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىاشاء غازي ثالث34918

بشائر سامي جابر35001
6بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبى

ن28503 7بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىنور جبار عبدالحسير

8بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىقبيله زاهي شخير37792

9بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىزمن راشد خالف401486

10دبلومالزب ير41938البرصةأنبىشيماء محمد خضير389123

11دبلومالزب ير41938البرصةأنبىسليمة صاحب شاطي28508

12دبلومالزب ير41938البرصةأنبىشيماء كريم نصاف245014

13دبلومالزب ير41938البرصةأنبىهيفاء سالم حمد401419

14دبلومالزب ير41938البرصةأنبىحنان طعمة ناهض402343

ن حمدان28526 15دبلومالزب ير41938البرصةأنبىعلية حسير



16دبلومالزب ير41938البرصةأنبىعلياء اسماعيل طه35122

ن حمدان28528 17دبلومالزب ير41938البرصةأنبىرباب حسير

18دبلومالزب ير41938البرصةأنبىرغد شديد كاطع243912

19إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىمهجه حمزة عباس34984

20إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىنجاة نعمة ناهي401513

21إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىندى احمد عبدهللا34958

22إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىاشاء عالء معبد37737

1ماجستيرالزب ير41938البرصةأنبىازهار صاحب جياد38437

2ماجستيرالزب ير41938البرصةأنبىحسنة خزعل موازي243393

3دبلوم عاليالزب ير41938البرصةأنبىوجدان عبود خليف36602

4بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىرحاب كريم بلكت28209

5بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىمروة شلش طعمة402348

6بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىحنان رحيم نارص33877

7بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىفاطمة رحيم نارص36150

وز هادي دخيل401480 8بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىفير

9بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىنورة حمد حسن28372

بتول زكي عبدالسالم402329
10بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبى

11بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىمروة جادر ريسان402337

12بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىعائشة صالح ابراهيم401649

13بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىمروة نزار سعيد28240

14بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىبتول كاظم محمد36065

15بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىمها سالم جاسم28147

16بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىدعاء حشيش بناة33971

17بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىمروة مهدي فالح34082

18بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىانعام خزعل موازي402224

19بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىدعاء كريم بلكت33542

20بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىشمس عبدهللا كريم402046

21بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىاسيل صالح مهدي36595

22بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىزمن دواي مهدي243252

ن33639 23بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىحنان كاظم عبدالحسير

ي كرير28214 24بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىخديجة الحح 

ي شالكة28247
25بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىانفال راصن

26بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىزهراء مجيد سلمان400675

27بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىزينب كامل غانم41390

28بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىحوراء حسام عبدالرحمن243512

29بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىفاطمة لفته ضايف28252

دعاء علي جبار28301
30بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبى

31بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىحوراء حركان كرير41443

32بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىميعاد عباس شناوة28682

33بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىوجدان عبدهللا اسماعيل402295

34بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىايمان محمد داخل403960

35بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىهدى رياض هليل402396

36بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىنادية كريم جودة36246

37بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىانوار خزعل موازي243240

38بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىانوار عبدالحسن منشد33624

ي كرير28235 39بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىمريم الحح 

40بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىابرار غازي كامل35985

41بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىدعاء سلمان حبش402212



42بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىنورالهدى ابراهيم نايف28196

43بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىنرجس صباح زغير34061

44دبلومالزب ير41938البرصةأنبىازهار ظاهر جاسم243455

45دبلومالزب ير41938البرصةأنبىغدير سهيل محمد36297

46دبلومالزب ير41938البرصةأنبىسارة رحيم عبد402689

وجدان علي ابراهيم39800
47دبلومالزب ير41938البرصةأنبى

48دبلومالزب ير41938البرصةأنبىهند باسم جي 28084

49دبلومالزب ير41938البرصةأنبىنور صاحب عبد33938

50دبلومالزب ير41938البرصةأنبىزينب حسن عبد243433

51دبلومالزب ير41938البرصةأنبىاسيل سعيد مطرسر34103

وق حمود نايف38287 52دبلومالزب ير41938البرصةأنبىشر

53دبلومالزب ير41938البرصةأنبىعبير عطا لوج243225

54دبلومالزب ير41938البرصةأنبىمنتىه علي ابراهيم39830

ي28243
55دبلومالزب ير41938البرصةأنبىسح  ذوالفقار راصن

56دبلومالزب ير41938البرصةأنبىشيماء كاطع راشد508397

57دبلومالزب ير41938البرصةأنبىهبة محمد جابر33664

58دبلومالزب ير41938البرصةأنبىايمان خزعل موازي243407

59دبلومالزب ير41938البرصةأنبىازهار فزع جابر39738

صفية حمزة عبدعلي36261
60دبلومالزب ير41938البرصةأنبى

ي401720
61دبلومالزب ير41938البرصةأنبىزينب صباح راصن

ي402280
ن
62دبلومالزب ير41938البرصةأنبىصابرين سعيد الف

63دبلومالزب ير41938البرصةأنبىكوثر شديد كاطع41475

64دبلومالزب ير41938البرصةأنبىزينب جادر ريسان41426

65دبلومالزب ير41938البرصةأنبىعائشة نعيم نوري401580

66دبلومالزب ير41938البرصةأنبىمنال جوالن يعل28153

67دبلومالزب ير41938البرصةأنبىزهراء جادر ريسان41204

68دبلومالزب ير41938البرصةأنبىهدى حسن ماهو36614

69دبلومالزب ير41938البرصةأنبىهدى هادي تبينة28290

ن36860 70دبلومالزب ير41938البرصةأنبىسعاد عبدهللا حسير

71دبلومالزب ير41938البرصةأنبىفاطمة حكيم فاضل243471

ن34671 72إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىفاطمة عودة حسير

73إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىمروة حيدر جواد33844

74إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىفرقان عبدالرحمن سعود37260

75إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىايمان جبار لفته43115

76إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىندى محمد جابر242515

77إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىهدى بسام نارص34488

78إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىدعاء صالح ابراهيم404081

79إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىنريمان فاضل سويف404018

80إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىجهاد كاظم شحان34454

81إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىري  هاب شديد كاطع42974

ي33785
82إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىنور مطرسر شمحن

83إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىمنار كامل نصيف508734

84إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىسارة نزار سعيد28757

85إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىفاطمة عطا لوج242225

ي292776
86إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىنرجس محمد غبن

87إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىزهراء شاكر نارص43157

88إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىنورالهدى خيون لفته36965

89إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىغفران عبدالرحمن سعود242477



90إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىرغد رحيم جميل34877

91إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىزهراء عبدهللا كريم403940

92إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىاخالص جاسم عودة508712

93إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىدعاء كريم جودة34506

94إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىنور عبدالصمد نجم34532

95إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىهاجر حميد عبدالكريم33653

96إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىاخالص عبود خليف37143

97إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىبتول عامر خليف34567

98إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىغفران سالم عبدالكريم242114

99إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىحياة حركان كرير42622

100إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىتبارك ايوب جابر292717

101إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىطيف سهيل محمد34630

102إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىامل صبيح محمد34551

103إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىاالء مهدي جابر508693

104إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىدعاء رياض هليل404004

105إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىزهراء رسن رداد404155

رقية عبدالجبار علي36921
106إعداديةالزب ير41938البرصةأنبى

107إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىمريم راشد كاظم28686

108إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىدلهم خالد دغيم508750

109إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىعهد فؤاد عبد43187

110إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىحصة حركان كرير42574

111إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىاسماء حميد عجيل508672

112إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىرهام حيدر لفته42707

ي28693
ن
113إعداديةالزب ير41938البرصةأنبىنرسين سعيد الف

114بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىوفاء جمعة جلوب36607

115بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىاالء صاحب جياد38459

116بكالوريوسالزب ير41938البرصةأنبىاشاء غالب لفته402426

ن خضير402058 117دبلومالزب ير41938البرصةأنبىهناء عبدالحسير

1ماجستيرخ ور الزبير41939البرصةذكرميثاق خزعل مكي517109

2دبلوم عاليخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي حميد احمد392733

3بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكررائد مبارك جعفر392954

4بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرميثاق عبدالسالم غالب392121

5بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرماجد موس داود492514

6بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكركاظم خيابر عذير393030

7بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكراحمد عبدالرضا خمام392050

8بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكررعد عيىس هاشم492501

9بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرجواد كاظم سيد492688

10بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرهدير عبدالرحيم عبدالكريم65469

11بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرجواد كاظم حنون492644

12بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمرتضن حيدر سلطان277674

13بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرجودت كاظم برتو277687

14بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمهدي عودة قصة517292

15بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد جاسم يوسف63436

16بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحيدر علي مهدي63516

17بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعادل مالك جمعة59330

18بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعالء عبدالرزاق خليل57799

19بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرسيف عصام خليل393252

20بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمظاهر حبيب كاظم63483



21بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحيدر كاظم سيد492611

22بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكروسام محمد حميد277453

23بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي فالح مهدي393298

24بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرنجم محمود نجم517878

25بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمثبن حمزة عباس63507

ن عبدالكريم جنعان392836 26بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمعي 

27بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرماهر نوري ياش517120

28بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرواثق شعبان عبدهللا277665

29بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعبدالحميد زكي عبدالحميد517288

30بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمهند نارص عبدالزهرة393081

31بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعبدالكاظم محمود نجم65324

32بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكراحمد داود سلمان65457

33بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحميد كاظم كطافة393230

34بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكراحمد عبدالقادر داخل65340

ن قيرص يوسف57754 35بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعبدالحسير

36بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكركرار حمزة عباس393280

37بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعالء جبار اسماعيل492618

38بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرصالح مهدي صالح59305

ن عبدالكريم سلمان492509 39بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحسير

40بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعبدالرزاق جابر خزعل63518

41بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي عبدالكريم مزبان492497

ن393121 42بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرستار عبد حسير

ن عبدهللا سلمان517299 43بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحسير

ن محمد عبدالرزاق65261 44بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحسير

ي277477 45بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرشحان مبارك عبدالنب 

46دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرصفاء عبدالصمد حبيب517272

47دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرنائل ابراهيم جواد492634

48دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرفاضل حاجم سلطان517906

49دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرصالح كاظم مهدي277692

50دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرحمدي عودة قصة65365

51دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرميثاق نزار جعفر57649

52دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي باقر حسون59363

53دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرماجد خيون كاظم65419

54دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرميثاق سامي محمد277699

ي65447 ي العيب   عبدالنب 
ن 55دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرمعي 

56دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرعمار مهدي صالح57666

57دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرانور علي عبد277641

ي جعفر63441
58دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرمناضل راصن

59دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرفتحي محمد حميد65431

ق جواد طاهر392890 60دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرمرسر

61دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرنبيل توفيق مشاري392989

ي391838 62دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكريعقوب يوسف عبدالنب 

ن392374 63دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرعمار حمزة حسير

64دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرجواد جابر نارص63572

65دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرعالء عبدالخالق عباس392868

66دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرعباس سعدون ضمد277705

67دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرحيدر حمزة حسن279674

ن صالح مهدي65366 68دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرحسير



69دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكراحمد عاشور حميد517135

70دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرفاخر زكي حمزة65293

ي داود محمد393045
71دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرهانن

72دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرداود سالم عاصي196795

73دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرعباس نوري حسون278913

74دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرحيدر محمود عبدالرزاق65381

ي492448 75دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرعامر عبد لعيب 

76دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرحيدر عادل حسن277681

77دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد علي مهدي65403

78دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي سمير عبدالزهرة492561

79دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرعبدهللا فاضل عباس517129

ن عبدالكريم ادريس65322 80دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرحسير

81دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكراياد صدام شعالن492547

82دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرمرتضن منذر كاظم279716

83دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرحيدر اسعد عبدهللا393505

84دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرحسام عبدالعظيم نوفل492631

ن492537  ياسير
85دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرمهند نيى

ي عبدالخرصن نمر59356
 
86إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعبدالباف

87إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكراحمد حمد حمود393350

88إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكروسام علي مهدي62704

89إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعمار نجم عبدهللا277489

90إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعقيل شي  عاشور59319

91إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكررمضان جبار احمد70971

92إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعبداالله يونس جاسب392700

93إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعبدالكريم دهر جبار277508

94إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمزاحم عباس عبدهللا391522

95إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرراصد زيدان عبدالرزاق62725

96إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكررعد سلمان كريم391775

97إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرثائر عبدالحميد سعدون391205

98إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرنيسان جويد نتيش62639

99إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرباسم جاسم محمد517155

100إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي احمد عبدهللا393453

101إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكروسام قاسم ايوب62686

102إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرناظم شاكر سويد57781

103إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرحبيب محمد حبيب393487

ن59345 104إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكراياد طه ياسير

105إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرهاشم جاسم محمد517144

ي63422
106إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرصالح حسن منان 

107إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرهيثم عبدهللا غليم57656

ن63538 108إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكروسام فوزي حسير

109إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمهند عادل سالم57686

110إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرخليل اسماعيل عودة393324

ن خادم393134 111إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمشتاق عبدالحسير

112إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرميثم يودة محمد492553

113إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمود شاكر نارص70944

ي حميد492533 114إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرفراس خير

115إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرسعد عادل سالم57770

116إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرجواد كاظم سلمان393204



117إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكررائد غانم خيون57762

118إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرثائر رشيد عبدالستار391918

119إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرضياء محمد عبود277646

120إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرحيدر فايز طاهر492605

هللا مطرسر396933 121إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرقيس خير

ن492614 122إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد علي حسير

123إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرسعد حبيش جبارة277658

ن شعبان عبدهللا277593 124إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرتحسير

125إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي فايز طاهر492628

1دبلوم عاليخ ور الزبير41939البرصةذكرمشاري كاظم نفه44269

2بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد عذاب عطشان396246

3بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمرتضن ساهر صوالن455869

4بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي حيدر علي394503

5بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرايمن محمد رزاق394380

6بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكركاظم علي كاظم391496

7بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعبدهللا حمد حمدان44044

8بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد عيىس جابر63977

9بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمصطفن منذر كاظم58413

10بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرليث زكي حمزة44308

11بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمهند حسن ثجيل278215

12بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعبدهللا عبدالكريم احمد278012

ن64157 13بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرسيف عبدالعباس حسير

14بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد احمد عبدالرحيم278039

15بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرصفوت منصور عبدالرحمن542371

ن فالح حسن44349 16بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحسير

17بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكراحمد درويش جعفر44477

18بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكربهاء جبار اسماعيل391514

19بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحسام علي حسن63934

20بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرقاسم حسيب جبارة516613

21بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكريحبر يوسف يعقوب491380

22بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرضياء الزم عبد491371

23بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمصطفن بحر عباس61678

24بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمرتضن نوري جهل45020

25بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي ساهر صوالن64110

26بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحيدر عبدهللا غليم44834

27بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي عبدالكريم عبدهللا61188

28بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي عدنان عبدالعالي391328

29بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرجعفر حيدر عبدالباري44813

30بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكراسعد عزيز سلمان63814

31بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحمزة عباس حمزة61656

32بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكراحمد عبود عبد44144

33بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي عبدالكريم حبيب44217

34بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحيدر عبدالرحيم قاسم45069

ن سلمان مجيد393849 35بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحسير

36بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمصطفن احمد طالب44129

37بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرصالح حسن قاسم491253

38بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرسيف كاظم لفته396735

39بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحمود عطيوي هويدي45234



40بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمخلد داود سلمان44173

41بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمهند عماد توفيق516527

42بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكركرار مصطفن عبدهللا61695

ن رحيم قاسم58042 43بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرتحسير

44بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد سالم عبدالزهرة58222

45بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكراحمد عبدالحميد مالك396668

46بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد عماد عبدالرضا491328

 علي محمدعلي278188
ن 47بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحسير

48بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد جواد جابر61045

49بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحسن صالح زعالن542358

ن عبدالرحيم محيبس491450 50بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحسير

51بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي ثجيل جابر278243

52بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحسن جاسم محمد394705

53بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعالء فاضل عيىس391301

54بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرسجاد كاظم مهدي390468

55بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي عبدالرحيم محيبس491451

ي61449
56بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعبدالعزيز كاظم كباسر

57بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحيدر بدر عبدالرزاق278225

ن63711 58بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمرتضن مسلم ياسير

59بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد جاسم محمد44944

60بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي بحر عباس43848

61بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد بجاي نارص58481

62بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكركرار هاشم نوري61342

63بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحاتم كريم علوان58419

باك278098 ن شر 64بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحيدر حسير

65بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعمر طارق رفيق491459

66بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعباس عبدهللا رمضان43818

67بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكراحمد عدنان جاسم394359

ن44896 68بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي مرتضن حسير

69بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعقيل شايخ رسن516605

70بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد علي رويان394828

71بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعباس علي جاسم44121

ي ثجيل491280 72بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحمزة صي 

73بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحسن اسماعيل عبدالمحسن58445

ن محمد عيىس45106 74بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحسير

75بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكراحمد محيسن جفات44513

ن قاسم مهدي278145 76بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحسير

77بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي محمود نجم58109

78بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكراحمد اسحاق ادريس58452

79بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرازهر احمد طالب491417

ن44696 80بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكراحمد عبدالكريم حسير

81بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمود طالب حمزة491350

82بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحسن علي محمد390496

ي391537 83بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكراحمد عبد لعيب 

84بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكررحمن محسن كباسر516491

85بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمهدي عبدهللا مزيد394754

ن394956 86بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرجعفر علي عبدالحسير

ي396679 87بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي عبداالمير حاج 



88بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرذوالفقار فاضل عبدالواحد491412

89بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرحازم شبيب داود516617

90بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمصطفن طالب علي61670

91بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد فائز جعفر44867

92بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرصفا حمزة حسن44920

93بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرزياد رياض عزيز390559

94بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي يعقوب يوسف63811

ن61428 95دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي محمدحسن حسير

96دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد عبدالمجيد اسماعيل44109

97دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي عباس خضير45040

98دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرسعد لفته رشاك491413

99دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرمهدي علي مهدي58514

ن63725 100دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرمؤمل مسلم ياسير

101دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكراحسان جبار راشد491447

ن396078 102دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرخالد خصاف عبدالحسير

 علي عبد64010
ن 103دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرتحسير

104دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي سامي عبدالجبار44628

105دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي نارص حاجم58434

106دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرفهد ساجت عكلة45326

107دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرنارص خالد نارص63997

108دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرحيدر كريم صدام44784

ن حمزة44301 109دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي حسير

ن396776 110دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكركرار حيدر حسير

111دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي خليل حسن61714

112دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرطارق طالب عبدالصمد44054

ن58428 113دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرحامد عبدالخالق ياسير

114دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرصباح حسن قاسم516608

115دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرحسن كاظم حسن391432

116دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرمصطفن ستار هالل278142

ن محمود نجم58019 117دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرحسير

118دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرمرتضن فؤاد خضير63957

119دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي طعمة حمد44237

120دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرشحان باسم جواد391013

121دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرزياد خلف خضير278211

122دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرموس كامل عطية64026

123دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرنورالدين ضياء عبدالواحد396238

124دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرساهر عبدهللا مزيد63698

125دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرعباس احمد عباس390987

ن45191 ن عبدالجليل ياسير 126دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرياسير

127دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرمرتضن رمضان مهدي61688

ن عدنان جاسم396230 128دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرحسير

ي44230
129دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرحيدر احمد راصن

130دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرمثبن خليل ابراهيم43827

131دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرسيف فاضل عباس61113

ي61328
132دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد عباس ماصن

ن58275 133دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرمهند عبد حسير

 علي عبد45264
ن 134دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرحسير

135دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرخليل ابراهيم خليل64031



136دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرعبدالصمد قحطان عبدالصمد44645

137دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرمسلم شي  عاشور58464

ن393961 138دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد طه عبدالحسير

139دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرحيدر حسن حميد491453

140دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكراحمد جاسم محمد394316

141دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرحسام مهدي صالح44084

142دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكركرار طالب خضير58248

143دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرطالب خزعل مكي396150

144دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرسجاد محمد جواد43806

145دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي عودة حسن394476

146دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرجعفر موس جابر44077

147دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكراحمد عبدالقادر يوسف43840

148دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكراسعد محمد عبدالواحد44424

ن نارص45132 149دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكركرار حسير

150دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرموس حمد عبيد394879

151إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي غسان شاكر542365

152إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرحسام باسم موحان62299

153إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي شي  عاشور57241

ن390887 154إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرحيدر علي عبدالحسير

155إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد مزاحم عباس397191

156إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرسجاد عبدالزهرة صالح492002

157إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعالء جواد راشد396752

158إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمرتح  عبداالمير جابر542357

159إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرجعفر درويش جعفر57272

160إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكراحمد رمضان غياض542360

161إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد علي عبدالحسن397547

162إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمود محمد علي64642

163إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعباس كاظم سعدون492090

 علي محمد278967
ن 164إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرحسير

165إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرجعفر كامل جالب397157

166إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمرتضن عباس شعالن542368

167إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد كامل لفته62311

168إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعبدهللا مرصن داود64533

ن جابر غضبان62266 169إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرحسير

170إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكراحمد هاشم جاسم279007

 علي جاسب278923
171إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمرتضن

172إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد قاسم مهدي393830

173إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكركرار حبيب يونس61941

174إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعباس حميد عباس64701

باك398042 ن شر 175إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعالء حسير

 علي جابر46146
ن 176إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرحسير

ي غانم حسن57281 177إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرناج 

178إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعيىس احمد عيىس517552

179إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعصام احمد علي65006

180إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرسجاد كامل جالب278885

181إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي حميد سلطان62119

ن396658 182إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكررائد علي حسير

183إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكراسالم صالح مهدي62095



184إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي كاظم مهدي46369

185إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي هاشم حبيب279523

186إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرحسن رعد عبدالرضا278931

ن492083 187إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي عالء حسير

188إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرسجاد طالب حمزة491353

189إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعباس هشام جميل398036

190إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد كريم صادق46510

191إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعقيل جاسم سالم397463

192إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرابوالحسن اقبال عبود492042

ن فالح منصور492131 193إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرتحسير

194إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد هيثم عبدهللا57266

195إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد قاسم محمد62035

ي393807 196إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكروليد كاظم عبدالنب 

باك398055 ن شر 197إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكركرار حسير

198إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمظاهر مطرسر مبارك46223

 علي رشيج60138
ن 199إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرحسير

200إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعبدهللا خليل ابراهيم46191

201إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي منذر عبدالواحد517613

202إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمحسن فاضل داود46659

203إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد علوان محمد59914

ن278973 204إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي هاشم عبدالحسير

205إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمصطفن جعفر رحيم61917

206إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد طه حسن492037

207إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي خليل اسماعيل397109

208إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرسجاد هاشم حسن390522

209إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمحسن علي عبدالهادي64374

ن فالح سلمان61392 210إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرحسير

ي47235
211إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعبدالرسول حسن راصن

212إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعادل كاظم خيابر397019

213إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرسجاد محسن رحيمة65020

214إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرسالم ريسان محيسن394809

215إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعباس فاضل حاجم398061

216إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي فاضل داود46463

217إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد رضا نارص حاجم64556

218إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرحسن عبود عبد64405

219إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد رب  ح هويدي517640

220إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرحيدر علوان محمد492067

221إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرايوب كاظم جبار60399

222إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمجتب  قضي محمود64787

223إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرسيف عبدالخرصن عباس398052

224إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرفضل ضياء يوسف517657

225إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكراحمد ثائر عبدالرضا279042

226إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرحسن محمد صالح492071

ي60313 227إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكركاظم عدنان صي 

228إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد علي رشيج60362

229إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد رياض عبيد492049

 علي46057
ن 230إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرجعفر حسير

ن عبدالكريم مزبان491996 231إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرحسير



232إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي كاظم نعيم61648

233إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعبدهللا سمير جابر47149

234إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي قاسم كزار278993

235إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرحسن نجم خليل397519

236إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرخلف محمد خلف398045

237إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكراحمد غالي عبد397163

238إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرسعد نوري عبد517867

239إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرسيف علي جاسب279569

ي492056
240إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي نعيم غبن

241إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرخضير عباس خضير64490

242إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعبدالكريم ابراهيم خليل65131

243إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي موفق عبدالرضا491454

244إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد عادل سالم59935

ن فارس بدر278172 245إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرحسير

246إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي صادق عبدالكريم46918

247إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي حميد عبدالوهاب46852

ن كاظم سعدون492086 248إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرحسير

249إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرحيدر منصور مكي390350

250إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد فوزي بدر397176

251إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي صالح مهدي492134

252إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرفاضل احمد علي517585

253إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكراحمد عادل تركي57257

254إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعبدالرحمن طالب حمزة491376

255إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمرتضن عطشان عجيل491993

ن عادل ثامر398029 256إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرحسير

257إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكركرار احمد عبدالرضا397499

258إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي هادي حسن492032

259إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمصطفن حليم خلف61997

260إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد مجيد يونس59751

261إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمصطفن مسلم عبد63906

ن عبداالمير مارد397589 262إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرحسير

263إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرجاسم عبيد حسن45149

264إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكركرار احمد علي517571

265إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمهند محسن وهيب60237

266إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي كاظم خيابر492135

267إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي سلمان عبدهللا65037

268إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي فاضل عباس64518

269إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعالء غازي داود46597

270إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد مرصن داود64546

ي492023
ن ماصن 271إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعبدهللا حسير

272إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي باسم غازي65069

273إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد ساهر صوالن455997

274إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعبدالرزاق طاهر عبدالرزاق397251

275إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكراثير عقيل قاسم397314

276إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعبدهللا سعد محسن60270

277إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي عبد لهمود46259

278إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكربهاء عبدالحسن علي60382

279إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرحسن خليل موس64598



ن عبد لهمود62137 280إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرحسير

281إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعلي ستار غضبان57226

282إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمحمد كامل خلف492053

ي492039
ن
283إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعقيل سالم كطاف

284إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرمصطفن عبدهللا عباس60203

285إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكررمزي لطيف عبار60342

286إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرسجاد كاظم خيابر492095

287إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرماهر عباس بريسم279633

ن عباس492014 288إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعباس عبدالحسير

289إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرحيدر كريم طالب398059

290بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةذكرهشام عبد كنون390427

291دبلومخ ور الزبير41939البرصةذكرغازي سعود هزاع491420

292إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرعمار صالح مهدي58505

293إعداديةخ ور الزبير41939البرصةذكرابراهيم ظاهر حبيب390954

1بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىكوثر محمد سعيد خلف57748

2بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىابتهال جميل جبار62773

3بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىامل اسماعيل صالح57736

4بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىنوال شاكر عبدالكريم277467

ن عزيز391294 5بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىرباب عبدالحسير

6بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىايمان كاظم سيد63582

7بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىمريم خلف يونس57742

ي عبدالواحد59381 8بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىبيارق صي 

ي65463
9بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىسارة باسم راصن

10دبلومخ ور الزبير41939البرصةأنبىاخالص هاشم محمد492528

11دبلومخ ور الزبير41939البرصةأنبىعزة عجيل خضير57806

12دبلومخ ور الزبير41939البرصةأنبىنضال جبار جاسم63466

13دبلومخ ور الزبير41939البرصةأنبىنجالء صالح داود517886

ن392769 14دبلومخ ور الزبير41939البرصةأنبىايمان عجيىمي حسير

15دبلومخ ور الزبير41939البرصةأنبىرواء غالب مجيد492637

16دبلومخ ور الزبير41939البرصةأنبىسح  حمزة حسن542355

17دبلومخ ور الزبير41939البرصةأنبىغفران محمد عبدالرزاق65373

18إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىزينب مال هللا عباس392796

19إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىعدوية صباح مزبان63601

20إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىنجالء جاسم عبد57788

حنان عبدالكريم محمدعلي492490
21إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبى

22إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىوسن نجم خليل492584

23إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىتغريد عبدالخالق محمود517286

ن491323 1دكتوراهخ ور الزبير41939البرصةأنبىازهار فاضل حسير

2ماجستيرخ ور الزبير41939البرصةأنبىاسيل فؤاد دواي278137

3بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىسارة حميد عبد391048

ي عبدالواحد58491 ق صي  4بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىاستي 

5بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىزينب نعيم عجيل180251

6بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىعذراء احمد عباس391371

7بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىزينب سامي عبدالجبار58142

8بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىمروة مجيد يونس491409

9بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىدنيا عبدالهادي صالح491334

10بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىزبنب عبدالصادق يوسف61144

11بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىهدى رمضان عبيد491458



12بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىمها جواد كاظم45003

13بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىابتهال حامد ابراهيم278161

زهرة سامي عبدالجبار58180
14بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبى

15بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىسارة كاظم برتو491357

16بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىايمان حمزة عباس394592

17بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىضح جواد اسماعيل391248

18بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىحنان خليل موس63875

19بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىرشا شعالن عزيز491367

ن517836 20بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىسارة ابراهيم حسير

ي44551
21بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىزهراء احمد راصن

22بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىهدى جواد اسماعيل61703

23بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىهدى ياش محمد61310

24بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىغفران عبدالصاحب عبدالسيد394446

25بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىزينب علي حميد393899

26بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىسعاد كرين عبيد278204

27بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىايمان جاسم محمد391466

28بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىضح فائق نجم491244

29بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىنور ماجد محمد516544

ن عبود63735 30بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىزهراء حسير

31بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىنورالهدى صالح عبدالكريم491346

ن خليل حسن61102 32بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىبنير

غيداء علي رشيج63797
33بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبى

34بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىابتهاج رزاق رشيد278085

سارة علي عبد63782
35بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبى

ايمان سامي موحان276436
36بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبى

37بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىايمان رحيم قاسم58085

38بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىفاطمة كاظم مال هللا391483

39بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىسها عادل ثامر396746

40بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىمريم شعبان عبدهللا278030

41بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىانوار لفته حسن394533

ن61273 42بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىنور خالد عبدالحسير

43بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىوسن عقيل عبدالرزاق64069

44بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىفادية سلمان صادق61074

45بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىرغدة صدام شعالن491402

46بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىسارة مؤيد نجم491363

47بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىسارة خلف خضير278151

48بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىمريم نوري عبيد491303

ي45170
49بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىوفاء محمد كباسر

50بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىخلود عماد سالم63768

51بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىبيادر غضبان عبدالواحد278116

52بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىورود عماد سالم279543

53بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىفاطمة مسلم سعيد391037

54بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىرند رياض عزيز391110

صابرين ذفال علي44880
55بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبى

56بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىفاطمة مشتاق طالب491261

57بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىحنان محمد عبداالمام394425

58بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىحوراء ثائر عبدالرضا491456

اية علي كاظم65122
59بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبى



60بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىدعاء حمزه حسن44747

61بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىضح عقيل قاسم391525

62بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىابتسام عبدالصادق يوسف61473

63بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىندى احمد لفته491423

ن278234 64دبلومخ ور الزبير41939البرصةأنبىدعاء عبدالكريم حسير

65دبلومخ ور الزبير41939البرصةأنبىفاطمة حارث عبدهللا278071

66دبلومخ ور الزبير41939البرصةأنبىنوال لفته حسن394639

67دبلومخ ور الزبير41939البرصةأنبىارجوان عبدالصاحب عبدالسيد393870

68دبلومخ ور الزبير41939البرصةأنبىعهود عماد سالم63749

69دبلومخ ور الزبير41939البرصةأنبىهدى جبار عبدالسادة64039

70دبلومخ ور الزبير41939البرصةأنبىزهراء عبداالمير جابر390381

ى عبدهللا يونس44387 71دبلومخ ور الزبير41939البرصةأنبىبرسر

72دبلومخ ور الزبير41939البرصةأنبىمبن جواد اسماعيل391212

اسماء محمد علي516558
73دبلومخ ور الزبير41939البرصةأنبى

74دبلومخ ور الزبير41939البرصةأنبىفاتن عبدالصادق يوسف517819

75دبلومخ ور الزبير41939البرصةأنبىنور سمير يونس44985

وسن علي فالح517857
76دبلومخ ور الزبير41939البرصةأنبى

77دبلومخ ور الزبير41939البرصةأنبىزهراء مشتاق طالب491269

78إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىسارة مرصن داود279468

79إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىجنان فالح خلف397350

80إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىامنة ابراهيم عبدالمحسن59853

81إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىزينب كاظم طليب59977

82إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىسارة ابراهيم عبدالمحسن59792

83إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىزينب خليل اسماعيل279002

ن فالح492127 ن حسير 84إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىياسمير

85إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىفاطمة محمد جابر46113

86إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىاشجان جعفر احمد62279

علي ابراهيم حسن397144
87إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبى

88إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىبدور ابراهيم خليل64514

89إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىفاطمة مؤيد نجم492046

90إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىمنار خلف خضير279028

91إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىنبأ فاضل عباس64359

ن هاشم492075 92إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىفاطمه الزهراء حسير

93إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىزينب فاضل موس279054

94إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىفاطمة اياد برزان279072

95إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىزينب عبدهللا عباس60062

96إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىايمان جواد كاظم57248

97إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىسح  فاضل موس279062

ن عبدالغفور492070 98إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىساجدة عبدالحسير

سارة علي جاسب279595
99إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبى

100إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىزينب محسن لعيوس57127

تبارك علي حميد397627
101إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبى

102إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىذكاء غانم سويد64480

هان492027 103إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىانوار خلف شر

104إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىصفا صالح مهدي46557

105إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىنور جبار عبدالسادة64560

106إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىاسماء محمد رشيج492064

107إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىزهراء عادل حمد517594



108إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىنورالزهراء منذر كاظم398068

109إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىشيماء محمد رشيج492060

زهراء علي رشيج59870
110إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبى

111إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىضح فاضل موس279451

112إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىملكوت عماد عبدالرضا397438

ي492093
113إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىشى باسم راصن

114إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىزهراء طعمة زعالن62323

115إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىزهراء فؤاد دواي279563

نورالهدى ثامر علي279554
116إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبى

117إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىفاطمة حسن محسن47106

118إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىتف  عبدالمهدي جابر59782

119إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىهدى محمد عبدالواحد47026

120إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىهبة محسن لعيوس46978

ن ربيج64504 121إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىحوراء عبدالحسير

اسماء باسل رومي64957
122إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبى

123إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىاالء كاظم مال هللا397408

124إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىمريم فائق نجم491985

125إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىرسل هيثم عبدهللا47201

126إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىازهار فاضل لفته57236

127إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىبدور نارص شاكر517587

128إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىخديجة نوري عبيد492019

129إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىابتهال رزاق رشيد516510

ن279583 مريم علي ياسير
130إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبى

131إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىزهراء رعد عبدالرضا278948

132إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىزينب هاشم قاسم397417

ن492080 133إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىزهراء عبدالكريم حسير

134إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىرند سلمان لفته59829

ن492078 135إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىنبأ عبدالكريم حسير

136إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىبتول عبدالكريم دهر62290

137إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىفاطمة عبدهللا عباس60164

138إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىشهد سلمان لفته60544

139بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىايمان عبداالمير حمزة394024

ي خلف393999
140بكالوريوسخ ور الزبير41939البرصةأنبىتمارصن راصن

141إعداديةخ ور الزبير41939البرصةأنبىرشا مهدي صالح44091

1بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرجاسم محمد يحبر15812

2بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرشمس الدين عبدهللا جخيور261906

3بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكراياد سهيم جمعة515615

4بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرواثق اسحاق طه434912

5بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرعبدالرحمن منهل لفته515706

ن فالح حسن435148 6بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرحسنير

7بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرشاكر ادريس عبدالقادر434925

ي ظاهر17412 8بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكراحمد ناج 

9بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرحازم جمعة مخيمر434918

10بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرعدنان عبدالمهدي علي434916

11بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرنعيم داود سالم434903

12بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرهيثم فاضل غضبان434905

13بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكروسام كاظم زيارة434834

14بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرليث قاسم محمد14598



15بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرحكمت اسماعيل قاسم434898

16بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرميعاد سهيم جمعة15691

17بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرمحمد محمود عبدالخرصن261911

18بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرلقمان عبدهللا محمد14729

19بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرفؤاد حاجم مطر15955

20بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرمهند محمد عبدهللا14356

21بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرمحمد سعود عبدالعزيز15725

22بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرحيدر جميل مهر434828

23بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرواثق محمد قاسم17377

24بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرعلي كاظم سلمان14539

25بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرعلي احمد جمعة261923

26بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرمهند سعد حمادي15911

27بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرسجاد سهيم جمعة14572

28بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرمخلد منير حبيب262080

ن علوان جاسم515700 29بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرحسير

30بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرعباس محمود علي261948

31بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرخالد كامل عطية515620

32بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكريوسف محمد عجيل515625

33دبلومأم قص ر41940البرصةذكرعلي حميد نعيم14756

34دبلومأم قص ر41940البرصةذكروجدي كاظم طه15738

35دبلومأم قص ر41940البرصةذكرايهاب شاكر عبدالرزاق17399

36دبلومأم قص ر41940البرصةذكراحمد خليل عبدالزهرة15665

37دبلومأم قص ر41940البرصةذكراحمد عباس خميس17366

ن جبار ساجت14395 38دبلومأم قص ر41940البرصةذكرمعي 

39دبلومأم قص ر41940البرصةذكروسيم خليل بجاي261781

40دبلومأم قص ر41940البرصةذكرعلي عبدالكريم محمد434851

41دبلومأم قص ر41940البرصةذكرباسم محمد كاظم14619

42دبلومأم قص ر41940البرصةذكرعيىس عامر والي15819

43دبلومأم قص ر41940البرصةذكرميثم حريمس لطيف17527

44دبلومأم قص ر41940البرصةذكرمصطفن اسماعيل قاسم434859

45دبلومأم قص ر41940البرصةذكرمحمد هشام جواد515688

ار17404 46دبلومأم قص ر41940البرصةذكرفائز عدنان رصن

47دبلومأم قص ر41940البرصةذكرمرتضن كاظم سلمان15600

48دبلومأم قص ر41940البرصةذكرعلي احمد لفته515714

49دبلومأم قص ر41940البرصةذكرمحمد علي طه17537

50دبلومأم قص ر41940البرصةذكرمحمد عبدالكريم عساف17860

51دبلومأم قص ر41940البرصةذكرعقيل جاسم داخل15974

ن كاظم وادي17406 52دبلومأم قص ر41940البرصةذكرامير

53دبلومأم قص ر41940البرصةذكرمصطفن صادق رسن17415

54دبلومأم قص ر41940البرصةذكرمحمد عبدالصمد جاسم17418

55إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرعالء ناظم عباس15799

56إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرصادق موس كاظم261886

57إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرسامي صابر كاظم15983

58إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرسعدي عبدالرزاق مطرود262076

59إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرعدي ناظم عباس15899

60إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرعالء جبار عبدالرزاق15595

61إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرعبدالحسن علي خلف434929

62إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرهاشم حبيب معتوق548357



1بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرعباس محمود عبدالخرصن430708

2بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرعبدهللا عصام يونس16187

3بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرمحمد عبدالواحد غضبان14956

4بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرمرتضن حيدر مهدي16399

5بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرارشد صادق رسن15134

6بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرعلي حمزة عباس15032

ن طه514896 7بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرشمد ياسير

8بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرعلي حميد رشك430721

9بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرمسلم شاكر فعيل515155

ن نوري صباح16661 10بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرامير

11بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرمروان خزعل زغير16431

12بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرايمن نعيم عبدالحسن15125

13بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرمحمد عبدالرضا عبود14197

14بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرقاسم محمد عبدعلي430134

ن محمود عبدالخرصن430311 15بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرحسير

16بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرمحمد حيدر اجاد15092

17بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرعلي عباس محي430694

18بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرعلي حيدر مهدي16213

19بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرمحمد حمزة عباس15025

20بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرمصطفن جميل محمد14186

21بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرعلي كاطع نعيمة260683

ن15072 22بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرمحمد علي حسير

23بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرعقيل جاسم محمد14191

24بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرعلي جمال وهيب430159

25بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرسالم علي عمران16239

26بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرحسن وداد عبدالحليم260606

27بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرعمار ماجد مهدي16194

28بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرمحمد احمد عواد14978

29بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرعلي جميل عزيز430432

30دبلومأم قص ر41940البرصةذكريحبر حميد نعيم260688

31دبلومأم قص ر41940البرصةذكرحيدر صالح حسن148387

32دبلومأم قص ر41940البرصةذكرواثق عبدالعالي عذافة16311

33دبلومأم قص ر41940البرصةذكرمحمد صالح عبدالحسن14216

34دبلومأم قص ر41940البرصةذكرسجاد ماجد عبدالرزاق262082

ي طعمة14200 35دبلومأم قص ر41940البرصةذكرعلي حرن 

36دبلومأم قص ر41940البرصةذكرعلي وليد عبدالصمد15047

37دبلومأم قص ر41940البرصةذكركرار حميد صيوان15229

38دبلومأم قص ر41940البرصةذكرمسلم ابراهيم خلف16184

39دبلومأم قص ر41940البرصةذكراحمد نعيم عبدالحسن15013

40دبلومأم قص ر41940البرصةذكرعبدالحسن ظاهر حبيب15147

41دبلومأم قص ر41940البرصةذكركاظم سالم عودة17800

42دبلومأم قص ر41940البرصةذكرنزار حسن معطل430688

43دبلومأم قص ر41940البرصةذكرسالم محسن صيوان14989

44دبلومأم قص ر41940البرصةذكرقاسم اسماعيل قاسم430260

ن16439 45دبلومأم قص ر41940البرصةذكرمحمد عبدالسادة عبدالحسير

46دبلومأم قص ر41940البرصةذكرمحمد زيارة كعيد17825

47دبلومأم قص ر41940البرصةذكرعباس ضياء حريمس16190

48دبلومأم قص ر41940البرصةذكرعبدهللا سعيد طالب430712



49دبلومأم قص ر41940البرصةذكركرار حيدر مهدي16198

50دبلومأم قص ر41940البرصةذكرعلي سالم عطيوي16256

51دبلومأم قص ر41940البرصةذكرعلي اسماعيل قاسم430700

ن حميد نعيم16872 52إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرياسير

53إعداديةأم قص ر41940البرصةذكركرار وسام عبدالرزاق18107

54إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرعلي زيارة كعيد16591

55إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرمحمد عبدالحسن بستان430215

56إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرهاشم ميثم محمد15369

ن435106 57إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرعلي عبدالمطلب ياسير

ن صالح كامل515274 58إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرحسير

59إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرعباس خلف عبدالهادي261063

60إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرعباس علي عباس430357

 علي16827
ن 61إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرمرتضن حسير

62إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرمجتب  حيدر عبد16845

63إعداديةأم قص ر41940البرصةذكراحمد علي فيصل261112

64إعداديةأم قص ر41940البرصةذكريوسف عبدالكريم صادق14264

65إعداديةأم قص ر41940البرصةذكركرار ماجد مهدي430705

66إعداديةأم قص ر41940البرصةذكررضا عودة جواد15361

ن ميثم حريمس15403 67إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرحسير

68إعداديةأم قص ر41940البرصةذكراحمد علي كاظم14273

69إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرمحمد فراس عبدالحسن261128

ن خالد كاظم430196 70إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرحسير

ن صادق خميس15381 71إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرحسير

72إعداديةأم قص ر41940البرصةذكراكرم عادل حافظ16983

73إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرعبدالرحمن محمد عجيل435070

74إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرمحمد جواد كاظم18092

75إعداديةأم قص ر41940البرصةذكركاظم عودة جواد15289

76إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرحيدر ريسان زيبق515138

77إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرعلي صالح نارص435339

78إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرعلي عبداالمير عباس515140

79إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرمحمد جبار كزار434974

80إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرمصطفن محمود شاكر434967

ن عبداللطيف16901 81إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرعلي حسير

82إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرعلي رشاد عبدالحميد434921

83إعداديةأم قص ر41940البرصةذكراحمد كريم صدام515134

84إعداديةأم قص ر41940البرصةذكركرار صالح عبدالمهدي14288

ي515145 ي عبدالنب  85إعداديةأم قص ر41940البرصةذكراحمد ناج 

86إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرحيدر كريم عطوان15300

 علي سالم17084
ن 87إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرحسير

ن فائز عدنان16234 88إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرحسير

89إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرمحمد نارص حمود16584

90إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرسيف صالح عبدالمهدي14283

91إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرعباس احسان سعد434984

92إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرمنتظر ليث قاسم14275

93إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرمحمد عقيل محسن14269

ي خلف435139 94إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرعلي عبدالنب 

95إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرعقيل جابر عبدهللا14259

96إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرسجاد حسام توفيق17054



97إعداديةأم قص ر41940البرصةذكركرار عصام يونس16702

ن عالء ناظم15305 98إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرحسير

99إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرعلي عبدالحافظ محمود18129

100إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرحيدر حافظ شناوة261093

101إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرعلي عبدالرحمن سلمان16930

102إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرحسن اياد سهيم515147

103إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرمرتضن عامر نارص435051

104إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرعلي طالب جبار16949

105إعداديةأم قص ر41940البرصةذكراحمد عدنان لطيف16767

106بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرمحمد ابراهيم خلف430289

ن514914 107بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرمنذر عبداالمير حسير

108بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرحيدر سهيم جمعة262022

109بكالوريوسأم قص ر41940البرصةذكرشهاب احمد نجم15101

110دبلومأم قص ر41940البرصةذكراسامة وليد عبدالصمد15022

111دبلومأم قص ر41940البرصةذكرانور صباح مهدي15015

112إعداديةأم قص ر41940البرصةذكرحسن غازي مانع14204

1بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىبلقيس محمد جواد نارص14677

ة سالم حسون14441 2بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىسمير

3بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىخلود محمد جواد جادر14559

4بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىاشاء قاسم محمد261929

5بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىالطاف محمد قني 515638

6بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىهدى محسن صيوان14690

ي خلف15706 رضاب عبدالنب 
7بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبى

8بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىاكتفاء طارق عبود261824

9بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىحال صادق عبدالجليل14419

10بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىشفاء فائق عزيز434893

11بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىاشاء كريم بدر15648

12بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىايمان ثامر محمد261902

13بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىمريم صباح عباس17878

14بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىميعاد بدري محمد261896

15دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىنرصة جري زوير434920

16دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىسحر حامد جاسم261934

17دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىابتسام غدير عبدالزهرة17437

ي261844 18دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىاحالم بشارة ناج 

19دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىساجدة الزم مايع14786

20دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىحنان صادق عبدالجليل17486

21دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىعدوية عبدالكريم خلف15674

22دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىنرجس صبيح حميد15614

23دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىرفاق خضير خفيف14443

 علي548356
ن 24دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىعلياء حسير

25دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىعفاف جبار عبدالحسن14451

26دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىاسيل حامد ابراهيم548358

ايات مهدي علي515633
27دبلومأم قص ر41940البرصةأنبى

28دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىهدى صبيح صيوان17898

29دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىجنان عباس حسن15662

ن جاسم عبدهللا17423 30دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىحنير

31دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىايمان حمادي نجم261917

32دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىنور صادق عبدالجليل17502



33إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىابتسام حمادي جاسم15867

ي14648
ن
34إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىهناء فاخر سناف

35إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىمريم حبيب مجيد261802

ي عبدالرزاق16270
 
1بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىايات عبدالباف

2بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىفاطمة رياض سهيم430298

دعاء علي خلف262035
3بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبى

ن محسن مهودر14983 4بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىرنير

5بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىفاطمة صادق عبدالجليل14194

6بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىهجران مهدي خزعل14224

7بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىاشاء محمدزكي محمد430319

8بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىهبة يوسف عبد15040

9بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىحوراء كاطع نعيمة514885

10بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىزهراء شمس الدين عبدهللا430273

11بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىسيماة حيدر مهدي16366

12بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىزينب غالب عبداللطيف430146

13بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىحنان يعقوب بدر14945

14بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىرباب عدنان عباس260565

15بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىزينب عمار نعيم17775

ن صبيح سعدون14961 16بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىحنير

17بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىخلود مجيد عبدالرزاق260638

18بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىابتهال محمد قني 514953

19بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىزهراء كاطع نعيمة430446

20بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىحوراء حيدر اجاد430226

21بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىنمارق عبدالمنعم مهدي16264

22بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىاشاء مؤيد كريم16223

23بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىامل جاسم محمد14212

24دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىهدى صادق عبدالجليل14991

25دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىدعاء جميل عزيز430716

26دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىوجدان حسن داود16252

27دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىاديان مجيد جبار15034

28دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىايمان عبدالرحيم خضير15005

29دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىهديل عبدالكريم مخيمر16244

30دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىايمان قاسم حميد16226

ن جاسب16259 31دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىايات حسير

32دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىايمان كريم حاشوش14985

33دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىسعاد مهدي ضمد15107

34دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىبان عبدالواحد عواد16351

35دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىسها جاسم مطر14974

36دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىرسل مظفر كريم14247

37دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىشيماء قاسم جري16342

ن جاسب17013 38إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىهبة حسير

39إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىزهراء كاظم جواد548355

40إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىزينب صباح عباس16772

41إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىنور وليد عبدالصمد14952

42إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىبتول عدنان خلف434892

43إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىنعمت عبدالرحيم قاسم17270

44إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىرقية نزار اسماعيل18156

45إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىاشاء مازن شاكر16717



46إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىزهراء باسم نبيت435345

47إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىزينب سلمان جمعة435350

48إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىفاطمة ماجد مهدي16682

49إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىزهراء ثامر محمد261186

50إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىزهراء فائق عزيز434978

51إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىزهرة محيسن كاظم261202

52إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىزينب ميثم حريمس16695

53إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىبدور غالب هاشم261081

54إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىنورالهدى محمد طالب15309

55إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىذكرى عمار نعيم18015

56إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىفاطمة جواد كاظم15347

57إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىزهراء عمار نعيم18073

58إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىعذراء عالء جبار16691

59إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىاديان حيدر حسن17120

60إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىمريم محمود عبدهللا16800

زهراء علي عبداالمير435120
61إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبى

62إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىسارة كاطع نعيمة261195

63إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىهدى محمود عبدهللا16784

64إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىزينب حيدر مهدي17138

65إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىزينب ماجد مهدي434937

66بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىنجالء عبداالمير عبدالزهرة148374

67بكالوريوسأم قص ر41940البرصةأنبىايمان عبدهللا جخيور430249

68دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىحل عبداالمير عبدالكريم14188

69دبلومأم قص ر41940البرصةأنبىميسون طاهر كطافة14219

70إعداديةأم قص ر41940البرصةأنبىسهام كاظم محمد435123

1ماجستيرس فوان41941البرصةذكرمهند صالح محمدحسن518686

ن شمير273281 2ماجستيرس فوان41941البرصةذكرسالم حسير

3ماجستيرس فوان41941البرصةذكرمحمد خماط صابر533822

4دبلوم عاليس فوان41941البرصةذكرعبدالكريم مصطفن عبدالكريم192392

5بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرفراس فالح حسن533811

6بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعدنان بنيان جلود533804

7بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرمصطفن كامل خليل192397

8بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرسمير طالب فرهود554348

ي533855
9بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرحسن علي عان 

10بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرمشعل عطية ثجيل192332

11بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرسعيد غماس عبيد554353

ن كاظم533849 12بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعالء حسير

13بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرقاسم نارص حاجم193713

14بكالوريوسس فوان41941البرصةذكررعد عبد عزيز533864

15بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرفالح جليل عبدالرضا193805

16بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرفاضل خليل حداد533803

ن محارب194288 17بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعلي حسير

ن حثالة محمد194285 18بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرحسير

ن شهيل554345 19بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرفالح مفي 

20بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرمحمد دخان دغيميث533853

21بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعامر عبدالكريم يوسف193823

22بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرفالح حسن داود193824

23بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرستار جبار كاظم194271



24بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرمازن عبدالكريم موس533865

25بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرمسفر مهاوش شعالن533827

26بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرضياء نذير عطيه273372

27بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرأحمد زيد مهدي273370

28بكالوريوسس فوان41941البرصةذكراحمد سامي داخل273315

29بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعقيل صباح سالم194274

30بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعبدالستار قاسم هاشم533812

31بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعلي ناظم محيسن194268

ي533809
32بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرليث مصطفن راصن

33بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرحكمت فرحان تسيار533859

ن يونس533862 34بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرهشام ياسير

35بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرواثق عبد علي192398

36بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرنارص محسن كاظم193800

37بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرسجاد صادق مجبل544993

38بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرحيدر غازي كاطع192342

ي533813
39بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعباس جاسم راصن

40بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرحسن غالب امعال533829

41بكالوريوسس فوان41941البرصةذكركرار محمد غياض193798

ن حميد533805 42بكالوريوسس فوان41941البرصةذكراحمد ياسير

43بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرميثم صي  سلمان533845

44بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرياش محسن كاظم273192

45بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرقاسم سالم وهيب533871

46بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرسعد جي  صالح533802

47بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعلي جابر ماهود533846

48بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرمحمود شاكر مسير192391

49بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرمحمد مهدي محمدحسن533817

50بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرفواز مازن خلف194287

51بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرمحمد حسن عبدهللا192385

52بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرنور عادل مالك533824

ن جي 533850 53دبلومس فوان41941البرصةذكرعبدالزهرة حسير

54دبلومس فوان41941البرصةذكرنارص ناهي جابر194263

55دبلومس فوان41941البرصةذكرعبدالكريم صاحب ناهي139913

56دبلومس فوان41941البرصةذكرخالد مدلول عكاب275254

57دبلومس فوان41941البرصةذكرفهد مطرسر زيارة193797

58دبلومس فوان41941البرصةذكرعبد الكاظم مجلي هواش533866

ي عجيل533816
59دبلومس فوان41941البرصةذكراحمد راصن

60دبلومس فوان41941البرصةذكرماهر مزهر عيىس275481

ن533844 61دبلومس فوان41941البرصةذكرماجد سمسم حسير

62دبلومس فوان41941البرصةذكرماهر فالح منحران554356

63دبلومس فوان41941البرصةذكرطالب جاسم عباس194282

64دبلومس فوان41941البرصةذكرعباس حميد كاظم193818

ي سلمان533843
65دبلومس فوان41941البرصةذكرهاشم راصن

ي194284
ن
ن شاف 66دبلومس فوان41941البرصةذكريوسف حسير

67دبلومس فوان41941البرصةذكرفهد كميل جازع555683

68دبلومس فوان41941البرصةذكرزينعابدين علي عديم193821

69دبلومس فوان41941البرصةذكرفهد خالد سعد533854

70دبلومس فوان41941البرصةذكرمحمد عبدالرزاق صابر544999

ي193826
71دبلومس فوان41941البرصةذكرحيدر دارب صحن



ن275278 72دبلومس فوان41941البرصةذكرصاحب فاضل شنير

73دبلومس فوان41941البرصةذكرسعيد ثعبان مطر193833

74دبلومس فوان41941البرصةذكرماهر جاسب جواد533807

75دبلومس فوان41941البرصةذكرعلي رحيم لفته194281

ن533885 76دبلومس فوان41941البرصةذكراحمد خرصن حسير

77دبلومس فوان41941البرصةذكرمؤيد نارص فالح273383

78دبلومس فوان41941البرصةذكرحيدر محسن غماس554355

79دبلومس فوان41941البرصةذكرمنتظر صباح غماس533842

80دبلومس فوان41941البرصةذكرمرتضن عبدهللا علي194289

81دبلومس فوان41941البرصةذكرحسن ثجيل عامر194249

82دبلومس فوان41941البرصةذكرأنمار جبار عجيىمي139969

ن533848 83دبلومس فوان41941البرصةذكرحيدر عبدالزهرة حسير

84دبلومس فوان41941البرصةذكرضياء كاظم فالح275796

 علي139925
ن 85دبلومس فوان41941البرصةذكرهشام حسير

86دبلومس فوان41941البرصةذكرسجاد عياد طالب533847

87دبلومس فوان41941البرصةذكرنايف عداي كثير273367

88إعداديةس فوان41941البرصةذكراحمد عبدالكريم عبدهللا192396

89إعداديةس فوان41941البرصةذكربليغ شاكر عبدالرزاق533851

90إعداديةس فوان41941البرصةذكرصالح حبيب صالح533868

91إعداديةس فوان41941البرصةذكرسعد لفته سعد533825

92إعداديةس فوان41941البرصةذكرمازن نعيم خليل554340

ي533818
93إعداديةس فوان41941البرصةذكرأحمد محمد عان 

يف زباري273272 94إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي شر

95إعداديةس فوان41941البرصةذكرسلمان رزاق رفيع193721

ن احمد139904 96إعداديةس فوان41941البرصةذكراحمد حسير

97إعداديةس فوان41941البرصةذكرعالء جابر رحيم192346

ي عبدالسادة193793
98إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي راصن

ن533123 1ماجستيرس فوان41941البرصةذكرمنتظر رسن حسير

2ماجستيرس فوان41941البرصةذكرمحمد جاسم ساجت133072

ن حميد192518 3ماجستيرس فوان41941البرصةذكرحسن ياسير

4بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرمحمد صابر عبدالرضا193991

ن193947 5بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرحسن زغير مفي 

6بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعلي جواد كاظم518044

7بكالوريوسس فوان41941البرصةذكراحمد شهاب حمد273472

8بكالوريوسس فوان41941البرصةذكركاظم جواد راشد533043

9بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرحيدر احمد عبداللطيف192953

10بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرمرتضن سالم نعيم533166

11بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرمشتاق مجيد نارص192516

ن193012 12بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرباسم نارص حسير

ن كمر273433 13بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرمحمد حسير

14بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرمساعد طاهر فرحان134519

15بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعلي زيد مهدي273724

16بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرحافظ محسن محمد134022

17بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعلي صاجي حسن533252

18بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعبدهللا عايد عودة533180

19بكالوريوسس فوان41941البرصةذكربسام الزم حسن532815

20بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعادل عجيل سعدون134425

ن533175 21بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعقيل نعمة مفي 



22بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرصفاء جبار عبدالرضا193455

23بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرسعد عبدالكريم صالح133427

24بكالوريوسس فوان41941البرصةذكراحمد عبداالمير طالب134282

25بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرجعفر علي ظاهر192628

26بكالوريوسس فوان41941البرصةذكروليد خالد تعبان193003

27بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرحسن عجيل حسن193523

28بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرامجد حميد علي192554

ي فرحان192911
29بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرمهند راصن

30بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرلطيف نصيف جاسم533121

31بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعلي جرير عبدالرزاق133661

32بكالوريوسس فوان41941البرصةذكراحمد شي    ح سلمان192467

33بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرمهند اسماعيل جايد532967

34بكالوريوسس فوان41941البرصةذكراحمد نارص عطشان532824

35بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعبدهللا كاظم صابر533160

36بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعباس عطا ضايف193974

37بكالوريوسس فوان41941البرصةذكراحمد قيس ريسان275808

38بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرخالد كميل جازع192564

39بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرحمد خالد كاظم275239

40بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرموس نمنم حاتم133965

41بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعقيل هادي عبدهللا533127

42بكالوريوسس فوان41941البرصةذكراحمد داوي حنو533163

43بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرمحمد غريب جويد533169

44بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرشهاب احمد نوري133165

45بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرمناف عبدالستار شحان273631

46بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرحيدر صباح داود193930

ن133499 ن نارص حسير 47بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرحسير

48بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرناطق جاسم مكطوف532828

49بكالوريوسس فوان41941البرصةذكراحمد خالد جميل192605

 علي محمد133280
ن 50بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرحسير

51بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرصادق عيدان محمد192905

ي فرحان192444
52بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعبدالرحمن راصن

53بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرطارق سمير طالب532963

54بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرجعفر فاضل مطر273468

ن193408 55بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرمهند سالم مفي 

56بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعزيز داوي حنو192929

57بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرمحمد عباس علي193945

58بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرصالح حازم نعيم273693

59بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعلي سامي داخل273437

60بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرخالد صباح سالم532807

61بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرمرتضن حبيب محمد192666

 فشاخ علي193040
62بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرمرتضن

ي275789
ن
63بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرمحمد جعفر صاف

64بكالوريوسس فوان41941البرصةذكركرار علي محمد133334

65بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرامجد محسن سعدون192607

ن192459 66بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرباسم علي حسير

67بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرضياء حبيب مليح273455

68بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرغزوان كاظم شايع274521

69بكالوريوسس فوان41941البرصةذكراسعد صبار عبدربه193008



ن193024 70بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرحسن نارص حسير

71بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرابراهيم محمد عبدالحسن192934

ن سلمان193405 72بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرمحمد حسير

73بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرحسن محمد سلمان533134

74بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعباس ضايف سلطان193994

75بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعلي محمد علي193020

ن كاطع533133 76بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعلي عبدالحسير

ي532816 77بكالوريوسس فوان41941البرصةذكراحمد حيدر عبدالنب 

78بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرحازم عطية سلمان193017

79بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعبدهللا عبدالفتاح نعمة273447

80بكالوريوسس فوان41941البرصةذكركرار علي سدخان134395

81بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعالء نارص كامل273608

82بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرحسن عياي علي133810

83بكالوريوسس فوان41941البرصةذكردعاء حمود نعمة193388

84بكالوريوسس فوان41941البرصةذكروليد خالد سكتان192477

85بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرميثاق مجيد نارص273738

86بكالوريوسس فوان41941البرصةذكراحمد منصور عباس134062

87بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرحسن كريم قاسم533179

ن533026 88بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعمار نارص عبدالحسير

89بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعلي حبيب ظاهر273659

90بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرفهد داوي حنو192984

يف كاطع هالل192559 91بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرشر

92بكالوريوسس فوان41941البرصةذكربالسم نارص وهيب193375

93بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرزين العابدين عويد جبار193949

94بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرمنصور نارص عطشان532831

95بكالوريوسس فوان41941البرصةذكررحيم رزاق عيد533009

96بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرحيدر فاضل مطر273464

97بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرنارص نعيم سويد192914

98بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعلي محمد زبون274599

99بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرحيدر حامد بشارة273418

100بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرسيف عبدالكريم توفيق274626

ن533136 101بكالوريوسس فوان41941البرصةذكربدر نارص عبدالحسير

ي533176 102بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعامر جالب رج 

ن جيجان نايف192512 103بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرحسير

ن134615 104بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرجعفر خليف عبدالحسير

105بكالوريوسس فوان41941البرصةذكروليد نزار عبدهللا532817

106بكالوريوسس فوان41941البرصةذكربسام حمدان شنيار273728

107بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرفراس عويد حمدان192570

108بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرحسن هادي ميهول533177

109بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعلي عادل هادي193036

110بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعلي محمد نارص533158

111بكالوريوسس فوان41941البرصةذكراثير طعمة جمعة533132

112بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعباس جاسم نارص133403

113بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرازهر حكيم مجيد134463

114بكالوريوسس فوان41941البرصةذكراحمد غازي كاطع532826

115بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرعالء رشيد ديوان273626

116بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرهيثم نذير عطية193563

117بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرمسلم حبيب عيدان193977



ن533173 118بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرقضي عبد هللا حسير

119بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرصدام محمدحسن محمد533125

ي طعمة533139
120بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرامجد راصن

121دبلومس فوان41941البرصةذكرمحمد كاظم طاهر192617

هان192533 122دبلومس فوان41941البرصةذكرحيدر علي شر

123دبلومس فوان41941البرصةذكركريم حاشوش نارص532839

ي ضايف192598 124دبلومس فوان41941البرصةذكرعقيل عبدالنب 

125دبلومس فوان41941البرصةذكروسام جميل عجيل193565

ي192944  حيدر عبدالنب 
ن 126دبلومس فوان41941البرصةذكرحسير

127دبلومس فوان41941البرصةذكرعلي دريم عبيد273443

128دبلومس فوان41941البرصةذكرسعيد جعفر جودة533126

129دبلومس فوان41941البرصةذكرعلي طاهر حاتم533124

130دبلومس فوان41941البرصةذكرحيدر محسن عزيز275799

131دبلومس فوان41941البرصةذكررضا عدنان علي192579

132دبلومس فوان41941البرصةذكرعلي خالد سعد532992

133دبلومس فوان41941البرصةذكرماجد سلطان شمبار133485

يف273426 134دبلومس فوان41941البرصةذكراحمد فاضل شر

135دبلومس فوان41941البرصةذكربسام نعيمة بسام133986

136دبلومس فوان41941البرصةذكرمحمد عبدالرحمن صادق192530

137دبلومس فوان41941البرصةذكرسجاد رابح مهلهل193978

138دبلومس فوان41941البرصةذكرمصطفن رحيم خشان193946

139دبلومس فوان41941البرصةذكررسول هاشم نارص133623

140دبلومس فوان41941البرصةذكرمحمد حبيب ظاهر532960

141دبلومس فوان41941البرصةذكرمرتضن صباح غماس192487

142دبلومس فوان41941البرصةذكرابراهيم سامي كاظم134103

143دبلومس فوان41941البرصةذكراسعد حميد علي133708

ن حبيب بدر193529 144دبلومس فوان41941البرصةذكرحسير

145دبلومس فوان41941البرصةذكرذوالفقار كاظم شايع133133

146دبلومس فوان41941البرصةذكرامجد علي اسماعيل193513

147دبلومس فوان41941البرصةذكرايمن عصام حسن532813

148دبلومس فوان41941البرصةذكرسالم عكاب عيدان192549

149دبلومس فوان41941البرصةذكرمصطفن عبد خليل133013

150دبلومس فوان41941البرصةذكرمحمد قاسم طاهر193552

ي طاهر134201
ن
151دبلومس فوان41941البرصةذكرصكر الف

152دبلومس فوان41941البرصةذكرمحمد عباس عنون533038

153دبلومس فوان41941البرصةذكرعون ثعبان مطر133457

154دبلومس فوان41941البرصةذكرمحمد وريوش مكي133847

ن273754 155دبلومس فوان41941البرصةذكرفهد هاشم حسير

156دبلومس فوان41941البرصةذكرعباس رزاق جويد273449

157دبلومس فوان41941البرصةذكرازهر خليل نارص273589

158دبلومس فوان41941البرصةذكراحمد عجرش بليبص133766

159دبلومس فوان41941البرصةذكرمهند نارص صالح133530

ي حمدان193961
ن
160دبلومس فوان41941البرصةذكرنواف الف

161دبلومس فوان41941البرصةذكرنارص فالح نارص532989

ن جواد كاظم193032 162دبلومس فوان41941البرصةذكرحسير

163دبلومس فوان41941البرصةذكرغنام حامد زبن554351

ن533182 164دبلومس فوان41941البرصةذكرعلي كريم ياسير

165دبلومس فوان41941البرصةذكرمحمد مطير خليف532979



166دبلومس فوان41941البرصةذكرشحان كاظم حميد133939

167دبلومس فوان41941البرصةذكرسامي جبار هليل133896

168دبلومس فوان41941البرصةذكرطارق جاسم محيسن192968

ن عبد خليل132941 169دبلومس فوان41941البرصةذكرحسير

ن عصام حسن532810 170دبلومس فوان41941البرصةذكرحسير

 علي شهيب532823
ن 171دبلومس فوان41941البرصةذكرحسير

172دبلومس فوان41941البرصةذكرمحمد داود سلمان134493

173دبلومس فوان41941البرصةذكرعالء جخيور جبار193016

174دبلومس فوان41941البرصةذكركاصد عجيد كاظم193938

ن193027 غام فاضل شنير 175دبلومس فوان41941البرصةذكررصن

ن133686 176دبلومس فوان41941البرصةذكرعلي نذير حسير

ي140433
177إعداديةس فوان41941البرصةذكرعمر عاصي راصن

ن193302 178إعداديةس فوان41941البرصةذكرقاسم عارف حسير

179إعداديةس فوان41941البرصةذكرزين العابدين نجم عبدهللا193890

180إعداديةس فوان41941البرصةذكروليد خالد جميل273607

181إعداديةس فوان41941البرصةذكرمحمد حسب عبدالكاظم533510

182إعداديةس فوان41941البرصةذكرمحمد حسن كاظم533509

183إعداديةس فوان41941البرصةذكرمحمد دخيل جاسم193133

184إعداديةس فوان41941البرصةذكرحامد طعمة مارد140793

185إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي طاهر جخيم274182

186إعداديةس فوان41941البرصةذكراسامة مهدي يوسف193848

ن كاظم هديهد533549 187إعداديةس فوان41941البرصةذكرمعير

188إعداديةس فوان41941البرصةذكرابراهيم حسن شلهوب533659

ن نعيم عويد533675 189إعداديةس فوان41941البرصةذكرحسير

190إعداديةس فوان41941البرصةذكرمحمد صالح ثجيل140488

191إعداديةس فوان41941البرصةذكرامجد خضير زغير193202

192إعداديةس فوان41941البرصةذكرعباس فاضل جاسم193297

193إعداديةس فوان41941البرصةذكرهيثم رحيم سويد533715

194إعداديةس فوان41941البرصةذكرجعفر نذير عطية194161

195إعداديةس فوان41941البرصةذكرقاسم شهاب راهي274257

196إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي نارص عجرش140443

197إعداديةس فوان41941البرصةذكركرار عماد عبدهللا533495

198إعداديةس فوان41941البرصةذكراحمد اياد خزعل140819

ن جاسم نارص533877 199إعداديةس فوان41941البرصةذكرحسير

200إعداديةس فوان41941البرصةذكرعبدهللا حمد شهاب193217

201إعداديةس فوان41941البرصةذكراحمد عبود مدلول194092

202إعداديةس فوان41941البرصةذكرارشد عزيز لفته533656

203إعداديةس فوان41941البرصةذكرسامي كامل سعدون274212

204إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي نذير عطية194160

205إعداديةس فوان41941البرصةذكررسول محمد مالح274209

ن حاشوش533511 206إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي حسير

207إعداديةس فوان41941البرصةذكركرار عبدالزهرة جاسم193867

208إعداديةس فوان41941البرصةذكرمنتظر رحيم كريم533718

ن بلهان غضيب193316 209إعداديةس فوان41941البرصةذكرحسير

ي193112
210إعداديةس فوان41941البرصةذكرمنذر دارب صحن

211إعداديةس فوان41941البرصةذكرفضل شديد صباح193208

ي193858
212إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي نبيل جونن

213إعداديةس فوان41941البرصةذكروهيب سالم وهيب194127



214إعداديةس فوان41941البرصةذكرحيدر حبيب جودة193073

215إعداديةس فوان41941البرصةذكرسجاد طعمة مارد140800

216إعداديةس فوان41941البرصةذكرمحمد فاضل مطر274171

217إعداديةس فوان41941البرصةذكروسام قاسم غضبان194164

218إعداديةس فوان41941البرصةذكرسجاد اسماعيل علي193313

ن جاسم544997 219إعداديةس فوان41941البرصةذكرعقيل عبدالحسير

220إعداديةس فوان41941البرصةذكرابراهيم خالد جميل193207

221إعداديةس فوان41941البرصةذكرمصطفن جبار عبيد533660

222إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي كاظم صابر274296

223إعداديةس فوان41941البرصةذكرسجاد ناظم نعيم193197

ن محمد مزعل532809 224إعداديةس فوان41941البرصةذكرحسير

ن مايع193108 225إعداديةس فوان41941البرصةذكرفائز حسير

226إعداديةس فوان41941البرصةذكراحمد هليل نعيمة194124

ن صبيح كاظم193982 227إعداديةس فوان41941البرصةذكرحسير

228إعداديةس فوان41941البرصةذكرحسام فليح حسن274315

229إعداديةس فوان41941البرصةذكرنائل نجم عبدهللا193099

230إعداديةس فوان41941البرصةذكرجابر قاسم محمد533686

231إعداديةس فوان41941البرصةذكرسلمان عبد محيل194163

ن533619 232إعداديةس فوان41941البرصةذكرعبدهللا فاضل حسير

 اسماعيل علي140854
233إعداديةس فوان41941البرصةذكرمرتضن

234إعداديةس فوان41941البرصةذكركاظم لطيف كاظم193118

235إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي جبار روين193214

ي533691
ي خفن

236إعداديةس فوان41941البرصةذكرسالم صحن

237إعداديةس فوان41941البرصةذكرفيصل سمير طالب533122

238إعداديةس فوان41941البرصةذكرسجاد نذير عطية275296

ن هليل نعيمة193084 239إعداديةس فوان41941البرصةذكرحسير

240إعداديةس فوان41941البرصةذكرمحمد حمد زبن193322

ن محمد نارص193851 241إعداديةس فوان41941البرصةذكرحسير

242إعداديةس فوان41941البرصةذكرعطية علي كريم193196

243إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي عودة جليل140591

244إعداديةس فوان41941البرصةذكراسعد سعد فلفل193205

245إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي سعد لفته533622

246إعداديةس فوان41941البرصةذكرحسن فالح ثجيل193317

ي شنيور533470 247إعداديةس فوان41941البرصةذكرمحمد ناج 

248إعداديةس فوان41941البرصةذكرمهند وارد حاتم193976

249إعداديةس فوان41941البرصةذكرجعفر عبدالخرصن صبيح193122

250إعداديةس فوان41941البرصةذكرماهر محسن عزيز193107

ن خالد قاسم140814 251إعداديةس فوان41941البرصةذكرحسير

252إعداديةس فوان41941البرصةذكرسالم فاضل مطر274274

253إعداديةس فوان41941البرصةذكرمرتضن حسن خلف193318

ي274493
254إعداديةس فوان41941البرصةذكرسالم ثجيل راصن

255إعداديةس فوان41941البرصةذكرمحمد سالم موحان140817

256إعداديةس فوان41941البرصةذكرعباس نارص كامل273675

257إعداديةس فوان41941البرصةذكرعيد مبارك منشد193224

258إعداديةس فوان41941البرصةذكراحمد سعد فلفل193206

259إعداديةس فوان41941البرصةذكررحيم عامر جادر193299

260إعداديةس فوان41941البرصةذكرظاهر حمدان شنبار274263

261إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي عدنان طبيج533672



ي عطية193845
262إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي حسونن

263إعداديةس فوان41941البرصةذكراسعد رشيد ديوان533654

264إعداديةس فوان41941البرصةذكررضا عويد حمدان140842

265إعداديةس فوان41941البرصةذكرفهد اياد خزعل193280

266إعداديةس فوان41941البرصةذكرانور قاسم مسير193087

267إعداديةس فوان41941البرصةذكربهاء علي مروح140292

268إعداديةس فوان41941البرصةذكرمحمد زعيبل فلفوص193883

269إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي صكبان سعدون194089

270إعداديةس فوان41941البرصةذكرحسن علي حثالة533685

271إعداديةس فوان41941البرصةذكرطالب حاجم مبارك193155

272إعداديةس فوان41941البرصةذكرمحمد جي  وهيب533682

273إعداديةس فوان41941البرصةذكرابراهيم جليل صبيح533498

274إعداديةس فوان41941البرصةذكرطالب جاسم محمد533719

275إعداديةس فوان41941البرصةذكرطالل سعد طاهر194098

276إعداديةس فوان41941البرصةذكريوسف عبدالخرصن صبيح533505

277إعداديةس فوان41941البرصةذكرقاسم محمد كريم194075

278إعداديةس فوان41941البرصةذكرنارص جبار عودة274245

279إعداديةس فوان41941البرصةذكرجواد كاظم وديع275509

ي533492 280إعداديةس فوان41941البرصةذكرامير علي عريب 

ن193143 281إعداديةس فوان41941البرصةذكرسيف عبدالحميد حسير

ن كامل فهد533569 282إعداديةس فوان41941البرصةذكرحسير

283إعداديةس فوان41941البرصةذكرسجاد محمد موس193228

284إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي سعد فلفل194065

285إعداديةس فوان41941البرصةذكرنبيل عبد عبدهللا193090

286إعداديةس فوان41941البرصةذكرعواد كاظم جودة533703

287إعداديةس فوان41941البرصةذكرمحمد قاسم خنجر193872

ن خربيط193878 288إعداديةس فوان41941البرصةذكريوسف حسير

289إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي حسن علي533644

290إعداديةس فوان41941البرصةذكرزين العابدين محمد نارص193888

 سامي خنجر532995
ن 291إعداديةس فوان41941البرصةذكرحسير

292إعداديةس فوان41941البرصةذكراحمد ناظم نعيم193320

 علي274485
ن 293إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي حسير

294إعداديةس فوان41941البرصةذكرعباس فاضل طاهر193221

295إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي عبدالخرصن صبيح193127

ن عبد فيصل533491 296إعداديةس فوان41941البرصةذكرحسير

297إعداديةس فوان41941البرصةذكررشيد عدنان هاشم274155

ن رحيم بجاي193149 298إعداديةس فوان41941البرصةذكرحسير

ن274314 ن ياسير 299إعداديةس فوان41941البرصةذكرميثم حسير

وز533698 ن فير 300إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي حسير

301إعداديةس فوان41941البرصةذكرعبدالهادي عزيز عبدالسادة533716

302إعداديةس فوان41941البرصةذكرسيف محسن غماس533488

303إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي عبداالمير صابر192907

ن533684 ن عالء حسير 304إعداديةس فوان41941البرصةذكرحسير

305إعداديةس فوان41941البرصةذكرصالح سدخان محمد274313

306إعداديةس فوان41941البرصةذكرغالي فالح نارص533057

307إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي عطا ضايف194155

ي لفته140769
308إعداديةس فوان41941البرصةذكرلفته منحن

309إعداديةس فوان41941البرصةذكرصادق كريم كاظم140835



310إعداديةس فوان41941البرصةذكراحمد جاسم ساهي274225

311إعداديةس فوان41941البرصةذكرظاهر فالح خميس140307

312إعداديةس فوان41941البرصةذكرضياء عودة مهليب140510

313إعداديةس فوان41941البرصةذكرمحمد كريم عرمش140797

314إعداديةس فوان41941البرصةذكرمنتظر نارص حمد275184

315إعداديةس فوان41941البرصةذكرمحمد عزيز لفته533263

يف194120 316إعداديةس فوان41941البرصةذكرمحمد عايد شر

317إعداديةس فوان41941البرصةذكرمحب الدين عبدالفتاح نعمة533662

ي275534
318إعداديةس فوان41941البرصةذكرخلدون نبيل جونن

ن193850  علي حسير
ن 319إعداديةس فوان41941البرصةذكرحسير

320إعداديةس فوان41941البرصةذكرحسن مفيد عطية193288

321إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي حمد زبن193282

322إعداديةس فوان41941البرصةذكرعباس حيدر حمود533563

هللا شبيب ظاهر140812 323إعداديةس فوان41941البرصةذكرخير

324إعداديةس فوان41941البرصةذكرعماد صليل كاصد533665

ن فليح حسن533702 325إعداديةس فوان41941البرصةذكرحسير

326إعداديةس فوان41941البرصةذكرمسلم علي حسن193148

327إعداديةس فوان41941البرصةذكرمحمد جاسم جبار533557

ن ذياب عويد533512 328إعداديةس فوان41941البرصةذكرحسير

329إعداديةس فوان41941البرصةذكرعبدهللا رباح سعد193126

330إعداديةس فوان41941البرصةذكرعباس عدوان منحران194095

331إعداديةس فوان41941البرصةذكرعقيل عبد عبدهللا532981

332إعداديةس فوان41941البرصةذكرمحمد شاكر مسير193078

 علي حثالة533564
ن 333إعداديةس فوان41941البرصةذكرحسير

334إعداديةس فوان41941البرصةذكرعبدهللا حمد زبن193285

ي كيطان533677 335إعداديةس فوان41941البرصةذكراحمد عوج 

ي533722
336إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي جميل ثانن

337إعداديةس فوان41941البرصةذكرسجاد زامل صيوان140353

338إعداديةس فوان41941البرصةذكرباقر جاسم خنجر533571

339إعداديةس فوان41941البرصةذكرسجاد عبداالله حسن192466

340إعداديةس فوان41941البرصةذكرسعد قاسم مساعد545002

341إعداديةس فوان41941البرصةذكرسلمان رزاق جويد533500

342إعداديةس فوان41941البرصةذكراحمد حلو صاحب533657

343إعداديةس فوان41941البرصةذكرعباس عبدالحسن موحان194054

344إعداديةس فوان41941البرصةذكرمهدي فاضل موحان532976

ي ثجيل533560
345إعداديةس فوان41941البرصةذكرعمار غبن

346إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي زياد خلف193284

347إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي هادي فنجان193226

348إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي محمد احمد192451

349إعداديةس فوان41941البرصةذكرابراهيم جمهوري مطرسر274233

350إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي حميد كاظم275525

351إعداديةس فوان41941البرصةذكرعقيل نذير عطية194085

ن احمد جارهللا533507 352إعداديةس فوان41941البرصةذكرياسير

353إعداديةس فوان41941البرصةذكرمحمدباقر سعد لفته533670

354إعداديةس فوان41941البرصةذكرغيث عساف غالي192485

355إعداديةس فوان41941البرصةذكرعبدالجبار عويد جبار194111

356إعداديةس فوان41941البرصةذكرباقر فالح خميس193289

357إعداديةس فوان41941البرصةذكرمجتب  نعيم زويد193283



358إعداديةس فوان41941البرصةذكرمحمد جاسم عويد533493

ن533678 359إعداديةس فوان41941البرصةذكرمنتظر نارص عبدالحسير

360إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي عبد هالل533667

ن شبوط كاظم193885 361إعداديةس فوان41941البرصةذكرحسير

362إعداديةس فوان41941البرصةذكريوسف فاخر موحان193304

363إعداديةس فوان41941البرصةذكرمصطفن حسن فالح193876

364إعداديةس فوان41941البرصةذكرعباس قاسم خضير140539

ن193311 365إعداديةس فوان41941البرصةذكرعبدهللا فهد عبدالحسير

وز ناطور274162 366إعداديةس فوان41941البرصةذكرعبدهللا فير

367إعداديةس فوان41941البرصةذكرضياء محسن زغير140115

368إعداديةس فوان41941البرصةذكروليد سعيد هزام193305

369إعداديةس فوان41941البرصةذكرمحمد رمضان علي194108

370إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي عطشان بداي533497

371إعداديةس فوان41941البرصةذكرمصطفن محسن هاشم533575

372إعداديةس فوان41941البرصةذكرمهند كامل عاصي193137

 علي عبدالرضا275496
ن 373إعداديةس فوان41941البرصةذكرحسير

374إعداديةس فوان41941البرصةذكرعبدهللا عبار جي 533501

375إعداديةس فوان41941البرصةذكرعباس مظلوم سلمان193232

376إعداديةس فوان41941البرصةذكرعمار موس مشط193212

ن جاسم محمد193139 377إعداديةس فوان41941البرصةذكرحسير

378إعداديةس فوان41941البرصةذكرعلي خالد سكتان140520

379بكالوريوسس فوان41941البرصةذكرجمال نجم سالم275564

380دبلومس فوان41941البرصةذكرمحمد جاسب عودة275781

381دبلومس فوان41941البرصةذكرهيثم عزيز حمودي193937

382دبلومس فوان41941البرصةذكرعبدالحسن موحان كمر193970

ي ضايف194090 383إعداديةس فوان41941البرصةذكرعادل عبدالنب 

384إعداديةس فوان41941البرصةذكرعدنان نارص حاجم140503

385إعداديةس فوان41941البرصةذكراياد كاظم جواد533010

1بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىسناء كريم غميس275318

2بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىنداء هاشم جبار192394

3بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىفريال محمد فارس428136

4بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىعواطف حمدي درويش193699

5بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىباسمه كامل خليل273237

ي عبد الساده193803
6بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىزينب راصن

ي عبد الساده193708
7بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىفاطمه راصن

ة كامل خليل273255 8بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىامير

9بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىرغدة سالم جابر545006

10بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىانفال جاسم محمد193807

شاب علي ترف533815
11بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبى

12بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىغفران نوري محسن193922

ن273225 13بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىزينة طالب شاهير

14بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىغيداء سالم جابر533856

15بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىازهار ضياء مارد275364

16بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىمنال جليل سلمان194246

17بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىانوار ضياء مارد275344

18بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىميساء حبيب مريز273208

19دبلومس فوان41941البرصةأنبىسوسن غازي عبد العزيز275784

ي193650
20دبلومس فوان41941البرصةأنبىسندس لفته هانن



21دبلومس فوان41941البرصةأنبىيرسى عبود جمعة533861

22دبلومس فوان41941البرصةأنبىوفاء عزيز نعمة533852

23دبلومس فوان41941البرصةأنبىايناس عباس علي194254

24دبلومس فوان41941البرصةأنبىاوصاف موحان فعل192351

25دبلومس فوان41941البرصةأنبىلمياء سالم جابر194283

26دبلومس فوان41941البرصةأنبىفاطمه محمد موس194253

ي273377
انعام زكي راصن

27دبلومس فوان41941البرصةأنبى

ي منور194280
28دبلومس فوان41941البرصةأنبىرباب راصن

29إعداديةس فوان41941البرصةأنبىامونة اضويحي فلغوص193834

30إعداديةس فوان41941البرصةأنبىفضيلة عباس اسماعيل193830

ن احمد139879 31إعداديةس فوان41941البرصةأنبىزينب حسير

1بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىمريم عبدالعظيم كريم133207

نور حسن علي533003
2بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبى

3بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىسارة عبداالمير طالب193942

4بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىهاجر عبدالحسن موحان532818

5بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىكوثر سمير منصور192909

6بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىزينب عبدالعظيم كريم132857

7بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىنادية عبود مدلول193986

8بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىزهراء صباح داود193927

فاطمة علي عبدالرضا275821
9بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبى

10بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىرباب عبد حنش193940

11بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىابرار جبار سالم192522

ي منور194060
12بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىاالء راصن

ي193025
ن
13بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىزهراء جعفر صاف

14بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىسارة عبدالجبار عمير273460

ي محمد192539
15بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىزينب راصن

16بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىزينب رحيم حدان192546

17بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىايات ستار مارد192623

18بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىبتول فالح حسن193412

19بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىحوراء عبدالرزاق صابر192432

20بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىنور عداي كثير273616

ن عبد192563 21بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىمريم حسير

22بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىهاجر حبيب بدر193562

23بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىليل احمد فرج133741

24بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىسهام رحيم حدان192550

25بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىاحالم حازم نعيم273424

26بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىسهيلة مرداو كناو193444

27بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىبتول خليل عايد192573

28بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىازهار حازم نعيم193511

29بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىامل بزي    ع شاطي193514

30بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىسح  رباح سعد192471

31بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىسندس سمير طالب532964

32بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىفاطمة كامل مخيلف134242

33بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىفاطمة عبداالمير طالب133247

34بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىاشاء محمد سلمان533012

35بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىزينب حاشوش نارص533007

36بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىبشائر كامل مخيلف275410

ن بزي    ع شاطي193538 37بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىحنير



38بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىنبا نارص حمد275166

39بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىاشاء علي حسن193512

40بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىميالد سالم نعيم193560

رنا عبد علي192469
41بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبى

42بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىجنان جاسم محيسن533032

ي193000 منال حيدر عبدالنب 
43بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبى

44بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىبيادر حامد قاسم532985

45بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىانوار مطرسر زيارة193570

46بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىشيماء حبيب جميل532827

47بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىحوراء مهدي يوسف193542

48بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىايمان جبار عبدالرضا193957

49بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىسمر جبار سالم192440

50بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىوديان فليح حسن134555

51بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىرغد حازم نعيم273710

52بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىزينب عبود مدلول193033

53بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىايناس جاسم محمد192557

54بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىايمان رحيم بجاي133037

55بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىزينب رضا عبدالرحيم193939

56بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىهجران فليح حسن133921

ن كمر193544 57بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىزهراء حسير

58بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىزهور عبدالعظيم كريم133221

59بكالوريوسس فوان41941البرصةأنبىشهد باسم لفته532844

60دبلومس فوان41941البرصةأنبىايمان نعيم زويد192653

61دبلومس فوان41941البرصةأنبىايمان محمد جودة273461

ي133375
62دبلومس فوان41941البرصةأنبىرقية حيدر راصن

63دبلومس فوان41941البرصةأنبىنىه عبد اللطيف عبد الكريم194020

64دبلومس فوان41941البرصةأنبىبشائر مطرسر زيارة193518

65دبلومس فوان41941البرصةأنبىنوال محمد جودة273429

66دبلومس فوان41941البرصةأنبىزهراء محمد حسن192492

67دبلومس فوان41941البرصةأنبىفاطمة اياد عباس273766

68دبلومس فوان41941البرصةأنبىدعاء كاظم خريبط533070

ن192893 وسن علي حسير
69دبلومس فوان41941البرصةأنبى

ي منور193924
70دبلومس فوان41941البرصةأنبىفرقان راصن

71دبلومس فوان41941البرصةأنبىمنال محمد فليح192454

ن صادق عبدالمجيد533171 72دبلومس فوان41941البرصةأنبىلجير

73دبلومس فوان41941البرصةأنبىبدور شاكر عبيد133641

74دبلومس فوان41941البرصةأنبىذكرى سعد مائع136119

75دبلومس فوان41941البرصةأنبىكوثر مطرسر زيارة193399

ي273422 76دبلومس فوان41941البرصةأنبىايات عماد صي 

ي عمير133104
77دبلومس فوان41941البرصةأنبىمنال غبن

78دبلومس فوان41941البرصةأنبىزينب جليل صبيح193925

79دبلومس فوان41941البرصةأنبىسارة شاكر عبيد133574

80دبلومس فوان41941البرصةأنبىجنان عبدالحسن موحان533131

81دبلومس فوان41941البرصةأنبىزكية عواد راشد533022

82دبلومس فوان41941البرصةأنبىحوراء عبود رابسة193426

83إعداديةس فوان41941البرصةأنبىسؤدد شهاب احمد140369

ن140368 ي حسير
84إعداديةس فوان41941البرصةأنبىفاطمة دوجن

85إعداديةس فوان41941البرصةأنبىكفاية باسم لفته533671



86إعداديةس فوان41941البرصةأنبىسارة حبيب غافل193855

87إعداديةس فوان41941البرصةأنبىكوثر ستار جبار274135

ي193291
ن
88إعداديةس فوان41941البرصةأنبىشيماء جعفر صاف

89إعداديةس فوان41941البرصةأنبىمريم عبدالرحمن زناد193874

90إعداديةس فوان41941البرصةأنبىابرار هيثم عزيز194082

91إعداديةس فوان41941البرصةأنبىهدى محمد فليح193132

92إعداديةس فوان41941البرصةأنبىريام عجيل عايد275377

ن140571 93إعداديةس فوان41941البرصةأنبىزينب خرصن حسير

94إعداديةس فوان41941البرصةأنبىعذراء لطيف فرج140328

95إعداديةس فوان41941البرصةأنبىدالل قاسم هاشم533721

96إعداديةس فوان41941البرصةأنبىاالء شهاب احمد140357

فاطمة علي فشاخ140374
97إعداديةس فوان41941البرصةأنبى

ي جليل سلمان140371
98إعداديةس فوان41941البرصةأنبىامانن

ن عباس عودة533687 99إعداديةس فوان41941البرصةأنبىبنير

100إعداديةس فوان41941البرصةأنبىنوال عودة طوكان193111

101إعداديةس فوان41941البرصةأنبىزينب وارد حاتم194068

102إعداديةس فوان41941البرصةأنبىزهراء مازن نعيم193152

103إعداديةس فوان41941البرصةأنبىحوراء حمود عايد533717

104إعداديةس فوان41941البرصةأنبىايمان عباس عبدالحسن193293

105إعداديةس فوان41941البرصةأنبىمريم حاشوش نارص532837

106إعداديةس فوان41941البرصةأنبىفاطمة فارس عبدالعباس518156

107إعداديةس فوان41941البرصةأنبىزينب صاجي حسن193934

108إعداديةس فوان41941البرصةأنبىلطيفة احمد يعقوب140580

109إعداديةس فوان41941البرصةأنبىهديل حبيب بدر193896

110إعداديةس فوان41941البرصةأنبىنجالء مجيد حاتم193075

111إعداديةس فوان41941البرصةأنبىاخالص عبد حنش194159

وق طالب عبد193070 112إعداديةس فوان41941البرصةأنبىشر

113إعداديةس فوان41941البرصةأنبىسارة جبار سالم193199

ن عديم194062 114إعداديةس فوان41941البرصةأنبىهاجر حسير

ن274285 115إعداديةس فوان41941البرصةأنبىسهام شاكر حسير

116إعداديةس فوان41941البرصةأنبىفاطمة عباس شمير193209

117إعداديةس فوان41941البرصةأنبىيرسى عمران حنون194053

118إعداديةس فوان41941البرصةأنبىزهراء سالم نعيم275225

ي عمير194071
119إعداديةس فوان41941البرصةأنبىزينب غبن

120إعداديةس فوان41941البرصةأنبىرانيا سمير طالب533504

121إعداديةس فوان41941البرصةأنبىشمس صباح داود194055

122إعداديةس فوان41941البرصةأنبىهاجر مسلم راشد140213

ن رشيد ديوان533683 123إعداديةس فوان41941البرصةأنبىحنير

124إعداديةس فوان41941البرصةأنبىتبارك محمد ضعيف533679

125إعداديةس فوان41941البرصةأنبىكوثر لطيف فرج140350

126إعداديةس فوان41941البرصةأنبىزمن حميد عبدالحسن193314

ن140453 ي حسير
127إعداديةس فوان41941البرصةأنبىاشاء دوجن

128إعداديةس فوان41941البرصةأنبىمريم مسلم راشد140238

129إعداديةس فوان41941البرصةأنبىبشائر خالد قاسم274253

ن فالح ضعيف140383 130إعداديةس فوان41941البرصةأنبىحنير

131إعداديةس فوان41941البرصةأنبىفاطمة ضياء مارد193060

132إعداديةس فوان41941البرصةأنبىانوار كريم خرصن193064

يف دخيل140473 133إعداديةس فوان41941البرصةأنبىبتول شر



134إعداديةس فوان41941البرصةأنبىفاطمة عودة راشد193065

135إعداديةس فوان41941البرصةأنبىمروة ماهر ضعيف194116

136إعداديةس فوان41941البرصةأنبىسماح طاهر جخيم274195

137إعداديةس فوان41941البرصةأنبىفاطمة حامد بشارة193862

138إعداديةس فوان41941البرصةأنبىود محمد فليح193103

ي193114
139إعداديةس فوان41941البرصةأنبىزينب دارب صحن

ي193200 بتول حيدر عبدالنب 
140إعداديةس فوان41941البرصةأنبى

141إعداديةس فوان41941البرصةأنبىفاطمة حازم نعيم274160

142إعداديةس فوان41941البرصةأنبىكوثر صالح صكبان533494

143إعداديةس فوان41941البرصةأنبىهدير محسن كاظم140318

144إعداديةس فوان41941البرصةأنبىكوثر ضاري جاسب193869

145إعداديةس فوان41941البرصةأنبىذكرى عمران حنون194057

146إعداديةس فوان41941البرصةأنبىزهراء رحيم حدان140483

ن193931 خلود علي عبدالحسير
147دبلومس فوان41941البرصةأنبى

148إعداديةس فوان41941البرصةأنبىسارة عايد راشد533873

149إعداديةس فوان41941البرصةأنبىدالل مرداو كناو193437

1دكتوراهالق رنة51942البرصةذكرمحمد سجاد عبدالحسن316037

2ماجستيرالق رنة51942البرصةذكرهشام مناجي طالب473826

3ماجستيرالق رنة51942البرصةذكرقتيبة جاسم زغير338268

4ماجستيرالق رنة51942البرصةذكرسلمان داود طالب332630

5ماجستيرالق رنة51942البرصةذكراحمد سجاد عبد315909

6دبلوم عاليالق رنة51942البرصةذكرعباس عبدالجليل عباس545296

7بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرنافع جارح عبدالحسن44082

ن حمود مردان26847 8بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحسير

9بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمحمد صادق خلف43884

10بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعالء هاشم محمد44589

11بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرفائق زغير بتور44833

12بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرماهر كريم حمادي474296

13بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعبداالمير فاضل جياد44015

14بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعبدالرحمن جبار عباس325101

ي43972
ن غبن 15بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعلي تحسير

16بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرميثاق خضير عطية331574

17بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعبدالرحمن مصطفن عباس44742

18بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرنرص يوسف صلبوخ26905

19بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمحمد خضير عباس26971

20بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمنصور يوسف صلبوخ331600

21بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمحمد عبدالحي سلمان325350

22بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرنوري قاسم احمد45078

23بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعبدالغفار عمران موس43769

24بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحطاب ذاري زبون44522

25بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكراحمد مصطفن عباس45134

26بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرضياء يعقوب جعفر43711

27بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمهند عبدالهادي صالح33570

28بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرامجد عبدالرحيم عبدالكريم42310

29بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعبداالمير جبار علي331498

30بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمحمود مزهر محمد315845

31بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعماد بهجت صادق45180

32بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرجالل هاشم محمد44957



ن332077 33بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعمادالدين علي حسير

34بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعلي حميد فداغ26979

ن43893 ن طة ياسير 35بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرياسير

36بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعادل ضاجي علوان545298

37بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحيدر عبدالحر عني 332725

ي بدن43691
38بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرقيرص راصن

39بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرايرس محمدفائق جاسم325087

ن332324 40بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرسامر يوسف محمد حسير

41بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحسام الدين رسن عرار20234

42بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكروسام مزهر جاسم316096

43بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعماد عبداالمام وهيب20172

44بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعبدالمنعم كاظم محمد41955

45بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمحمد جواد كاظم43625

46بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكراسعد عبدالرحيم عبدالكريم20229

47بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرناظم غانم حنون489666

48بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمهدي ابراهيم مهدي439294

49بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحسام حسن فالح44614

50بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرنارص جاسم نارص44135

51بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرفاضل محمد جاسم325205

52بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرسعدون هاشم محمد43836

ن عثمان43909 53بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرليث امير

54بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرفيصل مايع عبدالصاحب559553

55بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرانوار قاسم محمد43960

56بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمهند جاسب عباس20270

57بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرجاسم حمدان شتيت42279

58بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرفاهم غانم حنون489671

59بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعمار سعد عبدالصاحب332547

60بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرضياء سلمان فاضل33641

61بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرسعدون غالب نايف508735

ن رحيم489681 62بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرهيثم عبدالحسير

63بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعبدالواحد ساجد نارص474247

ن325092 64بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرامجد ناظم حسير

65بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعلي منعم رمضان325221

66بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعلي حسن عباس474441

67بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمجيد لفته صكر453279

68بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحيدر منعم رمضان44857

 عبدعلي33680
ن 69بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكراحمد حسير

ن43990 70بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرنوفل كاظم حسير

71بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرخالد نجم عبدالكريم316066

72بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمهدي صالح بداي325169

73بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرخرصن عبدالرضا عبدالزهرة155942

ن26986 74بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرشمد كاظم حسير

ي159211
 
75بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعلي ضياء عبدالباف

ن حسيب كاظم42163 76بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمبير

77بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعباس موحان عبيد44774

78بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكربشير نايف دهام325067

79بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكراسعد عبدالهادي طالب45017

80بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعلي فاخر جاسم318947



81بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكراحمد عقيل جميل318885

82دبلومالق رنة51942البرصةذكرحيدر عبدالزهرة حداد20239

ي331657 83دبلومالق رنة51942البرصةذكراحمد سمير عبدالنب 

ن نارص ابراهيم325051 84دبلومالق رنة51942البرصةذكرحسير

85دبلومالق رنة51942البرصةذكرماهر قدوري خضير26879

86دبلومالق رنة51942البرصةذكرعبد عودة محمد33661

ن20217 87دبلومالق رنة51942البرصةذكرجليل محمد حسير

88دبلومالق رنة51942البرصةذكرعلي شاكر فرج45144

89دبلومالق رنة51942البرصةذكرماجد حميد شغيت43820

90دبلومالق رنة51942البرصةذكرصباح جمعة عذاب44511

91دبلومالق رنة51942البرصةذكرمنذر نايف توية45064

92دبلومالق رنة51942البرصةذكرفؤاد كريم خلف325023

93دبلومالق رنة51942البرصةذكرراغب حمد جمعة42452

94دبلومالق رنة51942البرصةذكرعباس جبار حسن155818

95دبلومالق رنة51942البرصةذكراحمد مرزوق عبد33593

ن مجمان325127 96دبلومالق رنة51942البرصةذكرنوري حسير

ي فندوس20111
97دبلومالق رنة51942البرصةذكرمصطفن وصفن

98دبلومالق رنة51942البرصةذكرمصطفن محمد نعيم508797

99دبلومالق رنة51942البرصةذكرعدي كاظم صي 20332

 علي زباري43948
ن 100دبلومالق رنة51942البرصةذكرتحسير

ن20264 ن صالح حسير 101دبلومالق رنة51942البرصةذكرحسنير

102دبلومالق رنة51942البرصةذكرقاسم لفته زيون508700

103دبلومالق رنة51942البرصةذكرعالء محسن هادي44721

104دبلومالق رنة51942البرصةذكرمرتضن قاسم عزيز332469

ن33708 105دبلومالق رنة51942البرصةذكراياد عبدالكاظم محمدحسير

ي44923
106دبلومالق رنة51942البرصةذكرظافر عبدالجليل عان 

107دبلومالق رنة51942البرصةذكرسعد غضب جابر331476

ي337966
108دبلومالق رنة51942البرصةذكررافد لطيف ماصن

109دبلومالق رنة51942البرصةذكروسام سعيد نوري42526

110دبلومالق رنة51942البرصةذكرطه عطيه شالل338389

111دبلومالق رنة51942البرصةذكراحمد عبدالخرصن عباس44707

112دبلومالق رنة51942البرصةذكرميثاق راشد جاسم44646

ي26990 113دبلومالق رنة51942البرصةذكرمحمد مهدي لعيب 

114دبلومالق رنة51942البرصةذكرمرتضن عبدالرسول نفاوة44554

115دبلومالق رنة51942البرصةذكرعباس سامي باشخ325061

116دبلومالق رنة51942البرصةذكروسام صالح محسن439385

117دبلومالق رنة51942البرصةذكرحيدر منذر جاسم26918

ن نارص325252 118دبلومالق رنة51942البرصةذكرعالء حسير

119دبلومالق رنة51942البرصةذكرمحمد عباس مزهر44815

120دبلومالق رنة51942البرصةذكرغسان عباس فاضل45107

121دبلومالق رنة51942البرصةذكرمنذر جبار عبدالرضا332460

122دبلومالق رنة51942البرصةذكرحليم عيال صالح45042

123دبلومالق رنة51942البرصةذكرماجد قاسم كاظم325120

124دبلومالق رنة51942البرصةذكرزين العابدين خضير مكي44881

125دبلومالق رنة51942البرصةذكرحيدر علي تركي474151

126دبلومالق رنة51942البرصةذكرمحمدجواد حسن كاظم325134

127دبلومالق رنة51942البرصةذكرعلي جبار احمد26948

128دبلومالق رنة51942البرصةذكركاظم مصطفن عباس26928



129دبلومالق رنة51942البرصةذكرمنتظر جواد كاظم332794

130دبلومالق رنة51942البرصةذكرمحمد ريسان مردان315694

 عبد مكي324925
ن 131دبلومالق رنة51942البرصةذكرحسير

132دبلومالق رنة51942البرصةذكرعلي عبدالكريم عبدهللا44789

133دبلومالق رنة51942البرصةذكرمهدي صالح مهدي337946

ن عبدالكاظم لفته43562 134دبلومالق رنة51942البرصةذكرحسير

135دبلومالق رنة51942البرصةذكرعدنان قاسم حنون439411

136دبلومالق رنة51942البرصةذكرسعد مجيد سعيد44024

ن26954 137دبلومالق رنة51942البرصةذكرسالم خليل ياسير

ن عدنان طالب44993 138دبلومالق رنة51942البرصةذكرحسير

ن332094 139دبلومالق رنة51942البرصةذكركرار علي حسير

140دبلومالق رنة51942البرصةذكرمحمد كريم موس26909

ي439002
141دبلومالق رنة51942البرصةذكراحمد لطيف ماصن

142دبلومالق رنة51942البرصةذكركامل عيىس حمود20220

143دبلومالق رنة51942البرصةذكرعلي قاسم حنون325265

ي عبدالرضا474451 144دبلومالق رنة51942البرصةذكراحمد عبدالنب 

145دبلومالق رنة51942البرصةذكراحمد عبدالجبار محي26854

ن332041 146دبلومالق رنة51942البرصةذكراحمد علي عبدالحسير

ن حميد42483 147إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي عبدالحسير

148إعداديةالق رنة51942البرصةذكرزكي يوسف جازع545284

149إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمهند محمدفائق جاسم45168

ن شنته عبدالحسن44758 150إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعبدالحسير

ي20157 151إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعمار عبدالكاظم صي 

152إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعبدهللا عبدالقادر عبدالرزاق33729

153إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمشتاق حامد قاسم331710

154إعداديةالق رنة51942البرصةذكروليد ذاري فالح44900

155إعداديةالق رنة51942البرصةذكرفالح حميد شغيت44111

156إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي فرعون عبدالمنعم325142

157إعداديةالق رنة51942البرصةذكركريم قاسم نعمة408763

158إعداديةالق رنة51942البرصةذكرخالد محمد رسن439151

159إعداديةالق رنة51942البرصةذكرقضي فاضل ابراهيم20321

160إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمالك كاظم مال هللا325234

161إعداديةالق رنة51942البرصةذكرنورالدين صباح عبداالمير332669

162إعداديةالق رنة51942البرصةذكرفرقان احمد كاظم332443

163إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي عارف رحيم20274

164إعداديةالق رنة51942البرصةذكراحمد ابراهيم عبدالسادة474470

165إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي مردان عكرش474369

166إعداديةالق رنة51942البرصةذكرسالم علي خلف408731

ي328211
1ماجستيرالق رنة51942البرصةذكرمحمد سالم راصن

2بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمنتظر صكبان عيدان18849

ي46531
غام محمد عبدالغبن 3بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكررصن

4بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعلي صباح جمعة28569

5بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحيدر رعد يوسف328508

6بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمحمد جلوب محسن331274

7بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكراحمد زيد نارص37363

ن سعدون نافع38266 8بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحسير

9بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعلي جاسم محمد45376

10بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرزياد طارق نارص46993



ن لفته29239 11بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكررضا حسير

12بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكركرار رياض محسن327766

13بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمحمد مهدي عامر29294

14بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعلي جاسم محمد39961

15بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعصام مالك حامد28864

16بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرهادي جاسب عباس28263

17بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعلي حسن عبود328220

18بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمحمد عبدالرحمن جبار39709

19بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعبدهللا كريم طعان46913

20بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكركرار احمد حسن337884

21بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمحمد مهدي عباس29250

22بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكروالء سلمان فاضل337029

23بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرانور صباح عبدالسادة18735

24بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكراحمد علي نوري36222

ن جعفر صادق38243 25بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحسير

26بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكريوسف خليل عبدالجليل38388

27بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحسن علي عبدون46356

28بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمصطفن محمد نارص39679

29بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكراكرم رعد عبدالكريم38446

30بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكراحمد جواد كاظم19102

31بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرنوفل عبدهللا عباس327271

32بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرستار يوسف صلبوخ328329

33بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمحمد حسيب كاظم46824

34بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمصطفن سالم فالح438464

ن عبد عودة46291 35بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحسير

36بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمسلم عقيل جميل328243

37بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعلي عدنان جبار38716

38بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرجسام عبداالمير حمودي47044

ي باشخ473976 39بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحيدر صي 

40بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكركرار وادي جمعة46745

41بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعلي احمد نعيم46558

ن عبدالرحمن جبار327223 42بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحسنير

43بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرامجد كريم صبيح28536

44بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمحمد محمود شاكر37015

ي29211
45بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرابراهيم خليل هانن

46بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحسن قيس نارص38476

47بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعبدالكريم جعفر صادق473507

48بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمؤمل كاظم حسب20587

49بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمحمد عبدهللا بداي28325

ر28542 ن 50بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحيدر محمد مير

ن29198 51بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرزينب مهدي حسير

52بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحيدر قاسم جاسم473995

53بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعلي عدي سالم29286

54بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمصطفن ابراهيم صيهود28315

55بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحسن هادي جمعه45733

56بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكراثير ثائر فاخر39647

57بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعلي حسام الدين رسن28725

58بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكراحمد عبدالرحيم جاسم46697



ي حامد28271
59بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمحمد وصفن

ر18905 ن 60بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرغيث محمد مير

ي عبدالرضا28760 61بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكراركان عبدالنب 

هللا مهدي عيدالزهرة28825 62بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرخير

63بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكركرار جواد كاظم28450

64بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعباس اسعد خلف330772

65بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعلي نجف محيسن327304

ن40883 ن نافع امير 66بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمحمدامير

ي مهدي328278 67بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعلي خير

68بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمحمد داود سلمان327426

69بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمحمد غازي وحيد328303

70بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمحمد حطاب ذاري40848

71بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعباس ماجد محمد408667

72بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرفاضل كريم صبيح28581

73بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحيدر وادي جمعة45685

74بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمحمد صالح عبدالزهرة327524

75بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحيدر وليد خالد37611

76بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمصطفن عبدهللا عباس327815

ن37286 77بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرجودي لطيف حسير

 محسن علي331304
ن 78بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحسير

79بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكراوس عباس فالح327358

80بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعبدالرحمن علي كريم331280

81بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحسن عبدهللا جويد29147

82بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمحمد عبدالرحيم موس28310

83بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمحمد صالح عمران330675

84بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحسن عادل عبيد29167

85بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكراحمد حسيب كاظم18790

86بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمنتظر عودة حميد45825

87بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعباس سالم حنون28350

88بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرياش عصام عبدالحسن559533

89بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعمار احمد حيدر46229

ن عبدالحر عني 46791 90بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحسير

91بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرقاسم عبدالستار خشان29272

92بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرسعد عبدالجبار حميد46092

93بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكريسار رضوان محمد45444

94بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعدي نوري احمد38618

95بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعلي كريم جخر18763

ن صالح هادي40111 96بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحسير

ي331346
97بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمنتظر عبدالجبار جونن

98بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمشتاق طالب فارس28295

99بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرهشام جاسم نوري337239

100بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمحمدرضا فائق جالب328440

101بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكراحمد مؤيد كاظم28381

102بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحسن جي  بليش337481

103بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرجوده عبدالكريم مجيد46586

ن28273 104بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكراسد ناظم حسير

105بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحسن محمد جاسم28791

106بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرميالد كريم جخر18795



107بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرسيف ليث عبدالحسن327627

ن عبدالحليم بنية331266 108بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرامير

109بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرسجاد جبار حميد18742

110بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحسام فالح حسن18753

111بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمحمد فارس لفته28357

112بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعمار عالء نجم473942

113بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمنتظر ضياء عبدالجليل28547

114بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرجواد كاظم عتيوي328413

115بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرالحسن ثابت قاسم438381

116بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمحمد عباس طعان40025

117بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكراحمد وليد ذاري28590

118بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكراحمد علي صالح29263

119بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكراحزان رحيم حيدر328459

120بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرامجد محمد زباري28575

ي فندوس29134
121بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرسالم وصفن

122بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرهيثم جاسم نوري337529

123بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكراحمد نافع جارح327666

124بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرعلي عادل نومي331326

125بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمحمد منصور عبداللطيف331333

 علي نارص40411
ن 126بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحسنير

127بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحسن سامي باشخ489788

128بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرمحمد جواد عبدالرحيم408879

ي طالب28445
129بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرزين العابدين هانن

130بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرحيدر جي  بليش18726

131بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرانور صباح جمعة28565

132دبلومالق رنة51942البرصةذكراحمد جواد كاظم46187

ي37438
 
133دبلومالق رنة51942البرصةذكرحيدر عبدالوهاب رزوف

134دبلومالق رنة51942البرصةذكرعباس صادق سعيد28269

135دبلومالق رنة51942البرصةذكرمصطفن انور مصطفن39861

136دبلومالق رنة51942البرصةذكراسعد مرصن عبدالكريم29313

ن طارق39980 137دبلومالق رنة51942البرصةذكرعبدالرحمن حسير

138دبلومالق رنة51942البرصةذكرمحمد ميثم عبدالحسن46867

139دبلومالق رنة51942البرصةذكراحمد محمد جاسم328293

140دبلومالق رنة51942البرصةذكرعلي محسن علي331286

141دبلومالق رنة51942البرصةذكرصادق عبدالحسن محسن328352

142دبلومالق رنة51942البرصةذكرحيدر جميل نغيمش508722

143دبلومالق رنة51942البرصةذكراحمد علي طعيمة46370

ن مهدي45622 144دبلومالق رنة51942البرصةذكرمهدي حسير

145دبلومالق رنة51942البرصةذكرقاسم كريم عبداالمير28304

146دبلومالق رنة51942البرصةذكرمحمد فتحي عبدالزهرة28439

147دبلومالق رنة51942البرصةذكرزيد فائق زغير327781

148دبلومالق رنة51942البرصةذكراحمد رياض محسن327729

149دبلومالق رنة51942البرصةذكركاظم جواد كاظم18738

150دبلومالق رنة51942البرصةذكرسجاد عبدالكريم وحيد29222

ي زبون18806 151دبلومالق رنة51942البرصةذكرعبدهللا لعيب 

152دبلومالق رنة51942البرصةذكرمناف لفته عبدالزهرة337279

153دبلومالق رنة51942البرصةذكراكرم ساجد سهيل45407

154دبلومالق رنة51942البرصةذكرفضل عباس شاكر28674



ي337191
155دبلومالق رنة51942البرصةذكرعلي ماجد وصفن

156دبلومالق رنة51942البرصةذكرليث كامل مول507848

157دبلومالق رنة51942البرصةذكرعقيل علي طعيمة327404

158دبلومالق رنة51942البرصةذكرعلي صالح عمران408927

ن مجيد438499 159دبلومالق رنة51942البرصةذكرنوفل عبدالحسير

160دبلومالق رنة51942البرصةذكراسامة زيد نارص37340

ن عبدالجليل جايد19065 161دبلومالق رنة51942البرصةذكرحسير

162دبلومالق رنة51942البرصةذكرعلي زكي نوري37052

163دبلومالق رنة51942البرصةذكرنجم الدين عبد رشم330632

ن عبدالرحيم موس327597 164دبلومالق رنة51942البرصةذكرحسنير

165دبلومالق رنة51942البرصةذكرعلي مؤيد موحب46504

166دبلومالق رنة51942البرصةذكرعباس جمعة موجي46104

167دبلومالق رنة51942البرصةذكراحمد حسام الدين رسن45557

168دبلومالق رنة51942البرصةذكرعالء عبدالرحيم موس328477

169دبلومالق رنة51942البرصةذكرحيدر سالم غدير36812

170دبلومالق رنة51942البرصةذكرعلي مصطفن اسماعيل28550

171دبلومالق رنة51942البرصةذكرمصطفن جعفر صادق545273

172دبلومالق رنة51942البرصةذكرامجد عبدالستار جبار46069

173دبلومالق رنة51942البرصةذكرعلي ماجد سهيل28342

174دبلومالق رنة51942البرصةذكرحسام كريم جخر18819

175دبلومالق رنة51942البرصةذكرامير نجيب حطاب45328

176دبلومالق رنة51942البرصةذكرعقيل جعفر عبود18822

177دبلومالق رنة51942البرصةذكرانور محمد جودي438601

178دبلومالق رنة51942البرصةذكرعمار فاهم غانم46954

179دبلومالق رنة51942البرصةذكراسحاق تركي زبيد39921

ن عبدالخالق مهدي46731 180دبلومالق رنة51942البرصةذكرحسير

 علي نارص28358
ن 181دبلومالق رنة51942البرصةذكرحسير

182دبلومالق رنة51942البرصةذكرمصطفن مالك حامد330874

183دبلومالق رنة51942البرصةذكرعالء رعد يوسف327700

184دبلومالق رنة51942البرصةذكرايهاب جامع عبدالوهاب38228

ن ظافر حمد40294 185دبلومالق رنة51942البرصةذكرحسير

186دبلومالق رنة51942البرصةذكراحمد تركي زبيد39889

187دبلومالق رنة51942البرصةذكرحسن محمد جواد كاظم46315

188دبلومالق رنة51942البرصةذكرعباس عبداالمير حاوي330779

189دبلومالق رنة51942البرصةذكرمحمد حسن علي38284

190دبلومالق رنة51942البرصةذكرحسن موحان عبيد46241

191دبلومالق رنة51942البرصةذكراحمد جمعة وادي28405

ي عبدالرضا28572 192دبلومالق رنة51942البرصةذكراكرم عبدالنب 

193دبلومالق رنة51942البرصةذكروليد كاظم نايف28361

194إعداديةالق رنة51942البرصةذكركاظم جواد كاظم408681

195إعداديةالق رنة51942البرصةذكررضا عبدالزهرة ياش20673

196إعداديةالق رنة51942البرصةذكرسجاد ميرس ذاري28208

 علي36170
ن 197إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمنتظر حسير

ن هادي مالح35238 198إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسير

199إعداديةالق رنة51942البرصةذكرباقر فرات حميد27192

ن325817 200إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمحمدعلي محمد حسير

201إعداديةالق رنة51942البرصةذكرالقاسم ثابت قاسم28224

202إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمصطفن جالل مهدي325680



203إعداديةالق رنة51942البرصةذكرياس خضير عباس337378

ن صياح27139 204إعداديةالق رنة51942البرصةذكرفاطمة عبدالحسير

205إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمحمد ثائر فاخر34763

206إعداديةالق رنة51942البرصةذكركرار حيدر ابراهيم507980

207إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي حامد خلف27848

ي عبد36277 208إعداديةالق رنة51942البرصةذكركرار ناج 

209إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمحمد قاسم رحيم34931

210إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمنتظر ضياء شاكر408697

هللا رستم27961 211إعداديةالق رنة51942البرصةذكركرار خير

212إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمنذر علي تركي326142

213إعداديةالق رنة51942البرصةذكرسيف سعد هادي326924

ن جعفر حسن472859 214إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسير

215إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمنتظر باسم جارح326039

216إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعباس ظافر حمد34987

217إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمنتظر عماد مجيد20584

218إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسن مهدي عبدالزهرة408689

219إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعبدهللا كاظم حميد34443

220إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحيدر ناظم كاظم27788

221إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمنتظر محمد حيدر335858

222إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمحمد كريم عباس34966

223إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحمزة عباس عبدالزهرة28237

ن جواد كاظم27812 224إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسير

225إعداديةالق رنة51942البرصةذكرجعفر عبدالرحمن جبار325845

226إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسن حطاب ذاري34200

ن27233 227إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمرتضن كريم عبدالحسير

228إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمحمد عارف نومي489594

229إعداديةالق رنة51942البرصةذكرهادي عطا عبدالرحيم36242

230إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي عبدالكريم جاسم335625

231إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي عادل عبداالمير325798

ر27175 ن 232إعداديةالق رنة51942البرصةذكرايمن محمد مير

233إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي شهيد حمدان27266

234إعداديةالق رنة51942البرصةذكرسجاد محمود مكي20689

235إعداديةالق رنة51942البرصةذكرسالم جبار محمد325987

236إعداديةالق رنة51942البرصةذكررضا جبار احمد28197

ن شنتة36088 237إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي عبدالحسير

238إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي حيدر الزم27838

239إعداديةالق رنة51942البرصةذكرزين العابدين زاهر يوسف36105

ي شياع36146
ن راصن 240إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسنير

241إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعقيل باسم جارح33882

242إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي ماهر قدوري34824

243إعداديةالق رنة51942البرصةذكراياد خلف علي34706

244إعداديةالق رنة51942البرصةذكرنارص ابراهيم نارص27982

245إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي عمار جبار34578

ن كريم طعان36234 246إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمحمدحسير

ن لفته35280 247إعداديةالق رنة51942البرصةذكرليث حسير

248إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسن كاظم جياد325882

249إعداديةالق رنة51942البرصةذكريوسف كاظم ماهر36018

250إعداديةالق رنة51942البرصةذكرسامر جالل جارهللا507879



251إعداديةالق رنة51942البرصةذكراحسان صفاء هادي20701

252إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعبدالعزيز عباس طعان28150

ي37108
253إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي غانم ماصن

254إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي صالح حاتم408771

255إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمحمد ساطع اسماعيل336164

ي28354 256إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعبدهللا عبدالواحد صي 

257إعداديةالق رنة51942البرصةذكرغزوان هادي جمعة34797

258إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمؤمل سعد جميل336610

259إعداديةالق رنة51942البرصةذكراحمد عقيل جعفر335481

260إعداديةالق رنة51942البرصةذكررسل احمد فاصل326948

261إعداديةالق رنة51942البرصةذكرشداد فالح عبدالحسن40488

262إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمنتظر جهاد جاسم33905

ن كاظم محمد35951 263إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسير

264إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعبدالرزاق عبدالرحمن عبدالرزاق34232

265إعداديةالق رنة51942البرصةذكراحمد صابر نعيمة20566

266إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعالء كاظم برهان27994

ن27090 267إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي رافد امير

268إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسن جاسم محمد34688

ي326878
269إعداديةالق رنة51942البرصةذكرسمير علي عبدالغبن

270إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي عبداالمير فاضل34096

271إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي ستار جبار34620

272إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمحمد عباس فاضل35345

ي29326 273إعداديةالق رنة51942البرصةذكرسجاد عبدالواحد صي 

274إعداديةالق رنة51942البرصةذكرضياء غالب جاسم36004

 علي36027
ن 275إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي حسير

276إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمنتظر ناقد عبدالكريم36214

277إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمحمد حلىمي شعالن559526

ن27599 278إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمحمد عبدالرضا حسير

ن مهدي326189 279إعداديةالق رنة51942البرصةذكرهادي حسير

280إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمحمد منذر جاسم508706

281إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي ثائر فاخر33989

282إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسن راغب حمد34737

 علي بليد508050
ن 283إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسير

284إعداديةالق رنة51942البرصةذكريوسف كاظم كريم336246

285إعداديةالق رنة51942البرصةذكرغسان موحان عبيد18936

 علي34114
ن 286إعداديةالق رنة51942البرصةذكرليث حسير

ن فالح محمد20684 287إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسير

288إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمهيمن علي عبدالصاحب473771

289إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمصطفن خزعل حالوي20667

290إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي سعد جبار326961

291إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمقتدى كاظم حسب34380

292إعداديةالق رنة51942البرصةذكراحمد غالب بزاز20561

293إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحيدر طارق نارص36301

294إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمصطفن عباس عبدالزهرة28201

295إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمؤمل عبدالجبار وحيد489608

296إعداديةالق رنة51942البرصةذكركرار نبيل ابراهيم508749

297إعداديةالق رنة51942البرصةذكرامير قضي فاضل27867

هان330805 298إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمنتظر جاسم شر



299إعداديةالق رنة51942البرصةذكرزين العابدين سجاد دحام34250

300إعداديةالق رنة51942البرصةذكرفاضل مشتاق حامد20660

301إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعبدالرحمن محسن علي331072

302إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمحمد جاسم عبدالرزاق36128

 علي عبدهللا325530
ن 303إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسير

304إعداديةالق رنة51942البرصةذكراحمد محمود مكي34898

305إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحيدر عبد رشم545282

ن عدنان جودة408789 306إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسير

307إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمحمدرضا نادر يوسف35030

308إعداديةالق رنة51942البرصةذكرفضل احمد فاضل336273

ن منصور عبداللطيف38217 309إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسير

ن عبدالكريم جاسم489587 310إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسير

311إعداديةالق رنة51942البرصةذكروسام عباس رحيم27796

312إعداديةالق رنة51942البرصةذكرشعيب ستار باشخ325438

ي بدر438744 313إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعباس ناج 

314إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي عقيل سالم472271

315إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسن صفاء هادي35076

316إعداديةالق رنة51942البرصةذكراركان عادل فيصل28297

317إعداديةالق رنة51942البرصةذكروائل جمعة عناد36181

318إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي جاسم لفنة34050

319إعداديةالق رنة51942البرصةذكراحمد كريم جبار335683

320إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعبدالرحيم شاكر رحيم33841

321إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي رشيد نايف34416

322إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي احمد كامل36055

323إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي موس كاظم438704

324إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعمار ربيعة نارص34479

325إعداديةالق رنة51942البرصةذكراحمد ناظم بدر472348

ن حامد خلف28142 326إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسير

327إعداديةالق رنة51942البرصةذكررضا محمد نعيم27546

328إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحيدر خلف علي472445

329إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمحمد كريم مردان28241

330إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحمزة فارس رحيم473592

331إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحيدر هشام مناجي33940

332إعداديةالق رنة51942البرصةذكركرار حيدر حمد34340

ي عبود27533
ن هانن 333إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسير

334إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمهدي علي حسن508726

335إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمحمد كاظم خضير335511

336إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي صالح مهدي36263

ن جاسم36074 337إعداديةالق رنة51942البرصةذكرجاسم حسير

338إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمرتضن عبد وحيد34171

339إعداديةالق رنة51942البرصةذكرامجد جمعة وادي28188

 عبدالحسن جي 335725
340إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمصطفن

341إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمقدس محسن هاشم27912

ن28246 ن نوري حسير 342إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسير

ن كريم عباس27653 343إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسير

344إعداديةالق رنة51942البرصةذكركرار علي عبدهللا321922

345إعداديةالق رنة51942البرصةذكركرار قاسم بدر28169

346إعداديةالق رنة51942البرصةذكرنور عامر وهيب35972



347إعداديةالق رنة51942البرصةذكريونس وسام يونس27376

348إعداديةالق رنة51942البرصةذكراحمد موحان عبيد27052

349إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي مهدي صالح27437

350إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسن منصور عبداللطيف326086

 علي27483
ن 351إعداديةالق رنة51942البرصةذكراحمد رضا تحسير

352إعداديةالق رنة51942البرصةذكراحمد قاسم جاسم472403

ن موحان عبيد17570 353إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسير

354إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحيدر حمزة شحيت335582

355إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي كريم عباس20574

ن336183 356إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعبدهللا داخل عبدالحسير

ي27977
ن
ن فائق عوف 357إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسير

358إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسن عبدالجليل جايد29339

359إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي محمد فالح472488

360إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمحمدالصادق مؤيد كاظم28251

361إعداديةالق رنة51942البرصةذكراياد محمد خضير18812

362إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعلي بشير عبدالساده472535

363إعداديةالق رنة51942البرصةذكراحمد نجم عبدهللا335655

ن نجاح عبد508024 364إعداديةالق رنة51942البرصةذكرحسير

365إعداديةالق رنة51942البرصةذكراحمد عبدالرضا عبدالزهرة28219

366إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعباس عامر كاظم33823

367بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكرساجد ضاجي علوان508611

368بكالوريوسالق رنة51942البرصةذكراسعد مصطفن عباس46780

369دبلومالق رنة51942البرصةذكرمحمد شاتل عبدالهادي46210

370دبلومالق رنة51942البرصةذكرمحمد شنيشل هاشم38530

ن28558 ي حسير 371دبلومالق رنة51942البرصةذكرحسن صي 

372دبلومالق رنة51942البرصةذكرابراهيم كاظم جاسم28467

ن عبدالواحد47053 373دبلومالق رنة51942البرصةذكروعود عبدالحسير

374إعداديةالق رنة51942البرصةذكراحمد علي زباري46769

375إعداديةالق رنة51942البرصةذكرعبد جبار قاسم45597

376إعداديةالق رنة51942البرصةذكرمرتضن عبدالهادي صالح321855

ن عثمان46624 377إعداديةالق رنة51942البرصةذكرفؤاد امير

1بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىامياد عبد جبار41109

ي44689
2بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىرنا سالم راصن

ي26917 وفاء محمود لعيب 
3بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبى

4بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىمكارم توفيق شعبان489688

5بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىحياة كاظم حسن26983

رحاب نعمة علي44981
6بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبى

7بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىسوسن محمد مهجر325173

8بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىميالد صالح دعدوش439444

9بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىكريمة حنون مهدي45004

10بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىوسن كاظم حسن332706

11بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىلمياء حسن نرص155851

12بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىجهان جبار فالح42004

13بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىزهراء عبدهللا شاوي44571

14بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىاسيل عبدهللا عبدالرضا26941

15بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىسعاد جمعة حسن26914

16بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىهجران جاسم محمد439456

17بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىحنان خريبط فرج41231



18بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىشى احمد عبد43868

19بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىنضال محمد شغيث316016

20بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىحوراء توفيق رمضان545292

21بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىبيداء عبدالقادر عبدالرزاق43790

22بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىهبة جمال حسن338219

23بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىاسماء هاشم محمد44966

24بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىشيماء لطيف مهلهل324514

25بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىفاطمة توفيق شعبان325137

ن لفته26958 26بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىعال حسير

27بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىعال عبدالحر عني 332816

28بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىسلوى جبار مهودر156110

29بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىسمر عبدالرضا شاكر44151

30بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىفاطمة حافظ عبد44657

31بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىمنتىه كاظم منديل474460

32بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىبيداء نارص حسون43751

33بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىهبة فالح شنيف44664

34بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىاالء محمد نارص45198

35بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىرنا جواد جاسم43852

ليندا سجاد علي315742
36بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبى

37بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىشوة سمير عبدالرحيم43734

38بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىاميمة احمد نجم338463

39بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىاشاء محمد نارص44500

40بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىتبارك احمد نعيم44911

41بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىانوار عبدالرسول عامر325165

42بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىرجاء محمد جواد مجيد44945

43بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىسكينة رعد عبدالكريم45210

44دبلومالق رنة51942البرصةأنبىوحيدة اسكندر عبود44544

45دبلومالق رنة51942البرصةأنبىمريم نافع خميس315984

46دبلومالق رنة51942البرصةأنبىخلود فيصل طالب20205

ن26933 47دبلومالق رنة51942البرصةأنبىثمينة نارص حسير

48دبلومالق رنة51942البرصةأنبىسناء عبد شبيب26889

49دبلومالق رنة51942البرصةأنبىحرية فرحان فهد42055

50دبلومالق رنة51942البرصةأنبىنغم نوري نفاوه408808

51دبلومالق رنة51942البرصةأنبىباسمه مضهضب عبدعلي44871

52دبلومالق رنة51942البرصةأنبىهيفاء عبدالمحسن محمد325150

53دبلومالق رنة51942البرصةأنبىميسون غانم كاظم331622

ن خضير315961 54دبلومالق رنة51942البرصةأنبىشذى ياسير

ة شاكر فرج44562 55دبلومالق رنة51942البرصةأنبىامير

56دبلومالق رنة51942البرصةأنبىرابحة صباح مهجر44002

وداد زكي طاهر45087
57دبلومالق رنة51942البرصةأنبى

58دبلومالق رنة51942البرصةأنبىسعاد محمد عبود44845

59دبلومالق رنة51942البرصةأنبىميادة جبار احمد20090

ي طالب26936
60دبلومالق رنة51942البرصةأنبىوسن هانن

61دبلومالق رنة51942البرصةأنبىمريم عمران كحيوش318846

ي26962
62دبلومالق رنة51942البرصةأنبىوداد سالم راصن

ي45099
63دبلومالق رنة51942البرصةأنبىجنان كاظم راصن

64دبلومالق رنة51942البرصةأنبىمنال خضير عباس45124

65دبلومالق رنة51942البرصةأنبىيرسى عبدالقادر عبدالرزاق20183



66دبلومالق رنة51942البرصةأنبىذكرى مزهر محمد318824

67دبلومالق رنة51942البرصةأنبىشيماء ابراهيم مصطفن26939

68دبلومالق رنة51942البرصةأنبىسعاد حميد فداغ331675

69دبلومالق رنة51942البرصةأنبىلىم جبار احمد45159

ن طالب331518 70دبلومالق رنة51942البرصةأنبىسؤدد عبدالحسير

71دبلومالق رنة51942البرصةأنبىوئام شاكر محمدحسن26923

72دبلومالق رنة51942البرصةأنبىصابرين محسن عودة338236

73دبلومالق رنة51942البرصةأنبىنجاة عبدهللا والي555489

74دبلومالق رنة51942البرصةأنبىهداية عبدالعباس محمد20065

75دبلومالق رنة51942البرصةأنبىايمان رحيم مانع489653

76دبلومالق رنة51942البرصةأنبىساهرة غالب بوجالي26967

ن عثمان43920 77دبلومالق رنة51942البرصةأنبىعائدة امير

78دبلومالق رنة51942البرصةأنبىاشاء حميد فداغ26899

79دبلومالق رنة51942البرصةأنبىحنان هاشم زعالن338449

80دبلومالق رنة51942البرصةأنبىصفا عبدالمجيد حميد26944

81دبلومالق رنة51942البرصةأنبىزمن حمزة عباس332654

ي سلمان325074
82دبلومالق رنة51942البرصةأنبىافراح راصن

83دبلومالق رنة51942البرصةأنبىاشاء هاشم محمد44678

84دبلومالق رنة51942البرصةأنبىهبة سمير عبدالرحيم332828

85دبلومالق رنة51942البرصةأنبىضح رحمن مهدي44534

86دبلومالق رنة51942البرصةأنبىدنيا جعفر حسن44630

ن45188 87إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىباسمة جميل حسير

88إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىبثينة اسماعيل عزيز508794

89إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىنارصية طاهر محمد20191

90إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىسعاد رحيم خلف45115

91إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىتغريد موحان عبيد42374

92إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىرجاء دعير هليل331697

1بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىزهراء عادل عبيد38498

2بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىميساء مصطفن عبدالخالق328361

3بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىايمان جاسم محمد331319

ي328230
براء علي عبدالغبن

4بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبى

ن438446 ن محمد امير 5بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىبنير

6بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىزكاة جمعة عبدالصاحب18780

 علي39734
ن 7بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىزهراء حسير

8بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىندى نجف محيسن38510

9بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىايات منذر جاسم18760

10بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىايات انور مصطفن38182

ن عيىس47068 11بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىميادة حسير

12بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىبسمة سعد بشير337818

13بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىبراثا عبدالرضا ياش438476

14بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىزينب شيال عباس18878

15بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىهديل جامع عبدالوهاب46983

16بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىسماح عبود عبدالرزاق46661

ي40262
17بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىمروة عبدالجبار جونن

سالي ميثم جاسم18958
18بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبى

19بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىزينب سالم فالح408889

20بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىبتول باقر نارص328372

21بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىنور مدحت عزيز39879



22بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىانتظار داود سلمان47015

23بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىمريم عبدالكريم عبد29305

24بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىايات كريم عودة28320

25بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىوسن ساجد سهيل39899

26بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىهنادي احمد كامل40624

ن18746 27بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىعلياء هادي حسير

28بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىليل عادل عبيد327324

زهراء محمود مكي40132
29بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبى

30بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىابرار عبدالكاظم لفته328287

31بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىرسل محمد جاسم39873

32بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىدعاء اسعد خلف330754

33بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىزهراء عبداالمير جبار331029

34بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىرند ثائر فاخر38727

35بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىاسماء جبار هاشم46617

36بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىقصص قاسم عبدالحسن473985

37بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىتمارة قيس عبدالقادر489783

38بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىهدا هادي هاشم46896

ي28583
39بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىزينب سالم راصن

40بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىوئام نرص يوسف473963

41بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىاسماء جبار نارص473660

42بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىظفر عبدالرضا شاكر473805

43بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىهبة قاسم عبدهللا28521

44بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىافراح كاظم خضير331341

45بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىفاطمة رياض محسن28474

زمن علي كريم330691
46بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبى

47بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىنبا منصور عبداللطيف38201

48بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىهديل فاضل ريال28744

رؤى علي نارص46849
49بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبى

50بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىوالء كريم مهدي46881

تغريد علي نوري36227
51بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبى

52بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىمريم ميثم عبدالحسن46836

53بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىسارة حطاب ذاري40337

54بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىدنيا ميثم شاكر40823

ن فليح مرزوق18802 55بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىحنير

56بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىنورالهدى عبدالرحمن جبار327475

57بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىمروة صالح نجم46631

58بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىصابرين كاظم منديل330660

59بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىرواء محمد جاسم46605

60بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىسارة احمد عبد46129

61بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىزمن جبار احمد19015

62بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىميالد مسلم ناصح489793

63بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىسارة فارس لفته28459

64بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىايمان جاسم محمد28776

65بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىمروة احمد فالح28328

ية داود سلمان18768 66بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىخير

67بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىرونق اليذ باهض46642

68بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىزينب موس كاظم46707

ي40177
69بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىسارة عبدالجبار جونن



70بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىتيسير محمد نعيم508629

71بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىاالء حسن موجي331362

72بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىدعاء عبدالرحمن عبدالرزاق18786

نور علي عبدالرضا46171
73بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبى

74بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىاالء كريم مردان28416

75بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىزينب رحمن مهدي46337

 علي29119
ن 76بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىروى حسير

77بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىزهراء سمير جاسم473950

78بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىزهراء فارس حسن45651

79بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىجمانة جمعة عبدالصاحب28455

 عبدعلي19002
ن 80بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىرواء حسير

81بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىاسيل جالل جارهللا28333

82بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىصفا زاهر يوسف330728

83بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىشهد عبود عبدالرزاق46814

84بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىتبارك عبدالجبار وحيد489779

85بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىايات ساجد سهيل46519

86بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىحنان رياض نجم474008

87بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىورود توفيق صالح38317

88بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىعذراء مهدي صالح328316

89بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىمبن حبيب فاخر46477

 علي46678
ن 90بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىنور حسير

91بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىزهراء عادل جواد28292

92بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىتبارك حلىمي شعالن559532

93بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىسح  هادي فاخر28554

مينا طاهر علي508634
94بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبى

95بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىميادة عبدالرحمن عبدالرزاق28425

96بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىزينب عبداالله هندال46465

97بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىامل عبدالكاظم وهيب327250

98بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىفاطمة جبار مهودر28318

99بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىرضاء نادر يوسف330993

100بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىزينب عامر صالح489774

ن فرعون408909 101بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىسارة حسير

102بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىايالف وارد عطشان438468

103بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىمروة جبار احمد28347

104بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىنورالهدى كاظم مال هللا46939

105بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىفاطمة سالم فالح408885

106بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىرسل عباس شاكر337092

ن سلمان شياع46379 107بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىبنير

108بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىدعاء فالح شنيف40393

109بكالوريوسالق رنة51942البرصةأنبىوسام كريم مردان19442

110دبلومالق رنة51942البرصةأنبىفاطمة لطيف مهلهل408634

111دبلومالق رنة51942البرصةأنبىمروة بشير مهدي508620

ن عباس شاكر28307 112دبلومالق رنة51942البرصةأنبىبنير

113دبلومالق رنة51942البرصةأنبىغصون سعدون نافع438453

114دبلومالق رنة51942البرصةأنبىهدى عبدالرحمن عبدالرزاق18866

115دبلومالق رنة51942البرصةأنبىمالك قديس يونس38563

116دبلومالق رنة51942البرصةأنبىازهار بشير هاشم408799

ن46449 117دبلومالق رنة51942البرصةأنبىلقاء فوزي حسير



118دبلومالق رنة51942البرصةأنبىازهار مالك خلف36247

119دبلومالق رنة51942البرصةأنبىفاطمة جواد كاظم28704

120دبلومالق رنة51942البرصةأنبىزينب حامد جاسب46083

121دبلومالق رنة51942البرصةأنبىزينب عبدالكريم شالل545314

122دبلومالق رنة51942البرصةأنبىعذراء توفيق خلف40053

123دبلومالق رنة51942البرصةأنبىسح  جامع عبدالوهاب36903

124دبلومالق رنة51942البرصةأنبىورود جمعة حسن28598

ن احمد عبد46160 125دبلومالق رنة51942البرصةأنبىرنير

126دبلومالق رنة51942البرصةأنبىفاطمة قاسم عيال328427

127دبلومالق رنة51942البرصةأنبىغفران جاسم ماجد337165

128دبلومالق رنة51942البرصةأنبىفيحاء عبداالمام شالل337827

129دبلومالق رنة51942البرصةأنبىزينب بشير مهدي473712

130دبلومالق رنة51942البرصةأنبىزينب علي نارص28813

131دبلومالق رنة51942البرصةأنبىزهراء ناظم زباري46966

132إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىهاجر خليل حنون335496

133إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىسندس هادي فاخر28165

134إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىفاطمة عصام طاهر472823

135إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىنورالهدى احمد عودة508791

136إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىزينب عصام طاهر472651

137إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىزينب فارس لفته36285

ي20580 138إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىايات عبدالواحد صي 

139إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىحنان محمدحسن خلف36062

140إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىزهراء احمد هاشم489588

141إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىزهراء وليد خالد36119

142إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىتماظر فارس لفته46567

143إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىاصالة حلىمي شعالن559524

144إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىرقية رعد عبدالكريم35316

145إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىزينب عواد شالكة335607

146إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىفاطمة محمد شنيشل325572

147إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىريم جاسم عبدالرزاق36046

148إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىكناري سهل قاسم34289

149إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىزهراء اسعد حاوي27892

150إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىايات رفعت كاظم36268

151إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىاشاء ناظم زباري36294

152إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىصابرين عودة مايع27936

153إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىفاطمة عامر كاظم36154

154إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىرنا عبدهللا جويد326895

155إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىزينب عباس شاكر325602

156إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىزينب عبدالكريم فالح34500

157إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىاسماء عبد رشم511956

158إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىمروءة فالح مهدي35191

159إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىزهراء جبار مهودر28156

160إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىرغد جاسم عبدالرزاق36140

161إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىميقات عبدالجبار وحيد489612

162إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىزينب سعد هادي326912

163إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىشى فالح مهدي35215

164إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىاشاء قاسم رحيم335941

165إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىزينب حيدر الزم155744



166إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىاالء عالء عبدالكاظم27830

167إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىضح حسن فرعون36037

168إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىزينب عادل تكي36163

169إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىحوراء رسن عيىس326216

ن ميثم حسن472579 170إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىبنير

171إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىهدى عبود عبدالرزاق33956

172إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىهدى احمد عبد35990

ي37210
173إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىهند غانم ماصن

ي34072
174إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىهديل محمد حسونن

175إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىضح جامع عبدالوهاب37817

176إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىقطرالندى وليد ذاري28173

177إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىنورالهدى ليث عبد الحسن325548

ي35166
 
178إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىزينب عبدالوهاب رزوف

179إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىنور رجاء عبداللطيف508724

180إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىزهراء محمد نارص20572

181إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىاشاء صالح عبدالهادي325903

182إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىزينب صباح جمعة438771

ي37242
183إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىدعاء غانم ماصن

ي325935
184إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىسارة اسماعيل هانن

185إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىزينب حيدر جبار36079

186إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىزهراء مهند محمدفائق36096

187إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىفاطمة عبدهللا جويد321821

188إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىامل عدنان جواد335789

ي34858
189إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىتبارك عبدالجبار جونن

190إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىهند قاسم صدام438788

191إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىزينب حيدر جميل335549

192إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىتقوى هللا جاسم خرصن20598

ن ساري27304 193إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىسلسبيل ياسير

194إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىمنار قديس يونس35104

195إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىزينب عدنان قاسم438691

 علي27762
ن 196إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىحوراء تحسير

197إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىاديان عبد جبار36255

198إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىحوراء توفيق اعبيد34656

199إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىزينب كريم قاسم335450

200إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىزينب محمود جالب321721

201إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىسارة وسام محمد335889

202إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىنداء حسن عبدهللا34542

203إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىسارة قاسم بدر28230

204إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىنسمات عباس رحيم36190

205إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىفاطمة ضياء نجم472971

206إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىزينب حافظ عبد34133

207دبلومالق رنة51942البرصةأنبىهيفاء عباس عاشور330949

208إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىزينب عبدالجليل عبدعلي40366

209إعداديةالق رنة51942البرصةأنبىماجدة قاسم عبدالواحد18773

ي198189 1دكتوراهالمدين ة51943البرصةذكررعد عدنان عبدالنب 

2ماجستيرالمدين ة51943البرصةذكرخلدون كاظم هاشم20502

3ماجستيرالمدين ة51943البرصةذكرلؤي واهم شهيد349855

4بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرماجد صادق جعفر36557



5بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعبدالرحمن خلف حبيب497114

6بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرمرتضن عبدالباري الزم19397

يف19319 7بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرمحمدعلي طالب شر

8بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرمحمد شاكر طالب19461

9بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكربشير لفته عبدالرضا19581

10بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكروارد سامي بنية541927

11بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعلي داخل عبدهللا497181

12بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرفالح احمد كاظم242318

ن198277 13بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرلفته عباس ياسير

14بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرجواد كاظم موس198238

ن كريم غياض35863 15بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرحسير

16بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعالء عبدالقادر نارص20603

17بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعبدالباسط عبدالحليم غليطة198224

18بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرصالح احمد كاظم19250

19بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرحيدر جبار عبدالحسن198296

20بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكررافع سعيد عطوان36376

ي36331 21بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكررافد كاظم عبدالنب 

22بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرمخلص صباح لفته497119

23بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعلي عبدالسالم مهجر35930

ي مكطوف349899
24بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرماجد عبدالغبن

هللا فرج198501  خير
25بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرمصطفن

26بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكروسام حميد مجيد497097

27بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرياش عبدعلي حنون36031

28بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرفالح محمدحسن عبد198518

ي19847
29بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكررائد فالح راصن

30بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكررضا عبداالمير عبدالسادة349954

31بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرحماد شهاب احمد19404

32بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرايمن محمود شاكر541925

33بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرامير نظير مرزوك19882

ي19309
ن
34بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرصفاء غانم صاف

35بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرمقداد يوسف عبدهللا198864

ن36430 36بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكربسام روي    ح حسير

37بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرحسن مجيد لفتة19331

ن349779 38بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعلي زكي حسير

39بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكراثير خليل عبداالمام20649

40بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرفريق خضير عباس198362

41بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرنعمان سباهي محمد19432

42بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرفرناس مسلم خميس349802

43بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرمحمد خيون عودة198531

44بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرمحمود يحبر محسن198163

45بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرمرصن عدنان حسن541923

46بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكراكرم عبدالكريم علي349993

47بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرجالل حميد ضيوف497270

48بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرزهير رحيم ابراهيم36539

49بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكراحمد مهنا زغير19270

ي198649 50بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرفائق كاظم عبدالنب 

51بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكريونس حازم عبدالكريم497164

52بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكراحمد عبدالعالي صابر242223



53بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرفالح محمدحسن معال349968

54بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرقاسم حسن طالب20599

يف198318 55بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرحبيب عبدالعباس شر

56بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعباس جميل غضبان20276

57بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكراحمد لفته عباس198932

58بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرحمزة نعمان خريبط198270

59بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرامجد مهدي ابراهيم198626

ي فالح349719  عبدالنب 
ن 60بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرحسير

61بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكركرار اياد سلمان19799

ن مجيد حميد19264 62بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرحسير

63بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكريوسف غضبان زغير19811

ي جابر497141
 
ف 64بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعالء شر

65بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرحيدر عبدالمنعم عطية36513

66بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعباس جاسم شنيار349762

ي احمد كاظم35886
67بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرراصن

68بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعلي حسن هاشم35923

69بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكراحمد جندي نتيش20141

70بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرمنير محمد جاسم36342

71بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرمحمد عبداالمير نعمة20477

غام احمد فاضل198809 72بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكررصن

73دبلومالمدين ة51943البرصةذكركاظم داخل هويدي20255

74دبلومالمدين ة51943البرصةذكرازهر حالوب نوري516733

 علي19446
ن 75دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمحمود حسير

76دبلومالمدين ة51943البرصةذكرميثم عباس حسن349934

ي نجم19451
77دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمنصور طبيىسر

78دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمصطفن حميد لفته36641

79دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحسام محمد عيىس36445

ن لعيوس198387 80دبلومالمدين ة51943البرصةذكرهشام حسير

81دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحمزة عباس حسن36625

82دبلومالمدين ة51943البرصةذكرعلي مهدي وحيد20487

 علي جازع19366
ن 83دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحسير

84دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمازن شالل جاسب349625

ي20103 85دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحيدر حمود ناج 

86دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمهند يوسف عبدهللا242234

87دبلومالمدين ة51943البرصةذكرعلي حسن سالم35919

88دبلومالمدين ة51943البرصةذكرميعاد عبد مكي198285

89دبلومالمدين ة51943البرصةذكرقيرص عبداالمير قاسم198050

90دبلومالمدين ة51943البرصةذكرعلي محسن مايع35934

91دبلومالمدين ة51943البرصةذكرعلي جعفر طاهر19448

92دبلومالمدين ة51943البرصةذكرادهم عادل غضبان20526

93دبلومالمدين ة51943البرصةذكرنبيل طه مرزوك36368

94دبلومالمدين ة51943البرصةذكرفؤاد كامل عبدالحسن198637

95دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحسن عبدالزهرة عذاب20626

ن مجيد لفتة19314 96دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحسير

97دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمصطفن جاسب محمد19273

98دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحيدر حاتم عليخ19407

ي محمدحسن علي19384
99دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمحمدتف 

100دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمقداد جواد احمد242450



ن349631  علي حسير
101دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمرتضن

102دبلومالمدين ة51943البرصةذكرعالء سهم وحيد199205

103دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحيدر حمادي عبدالكاظم20583

104دبلومالمدين ة51943البرصةذكريوسف جبار جاسم36324

ي35817 105دبلومالمدين ة51943البرصةذكرجعفر جالب عبدالنب 

106دبلومالمدين ة51943البرصةذكركرار جعفر خلف20595

107دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمعد ميجر جاسم198480

108دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمحمود جبار فاضل19428

109دبلومالمدين ة51943البرصةذكرماهر عبدهللا جاسم36568

110دبلومالمدين ة51943البرصةذكرنرصت عبدهللا نارص35941

ي20187  نوري لعيب 
ن 111دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحسير

112دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمحمود نائل مهجر349642

ن عبدالسالم مهجر36496 113دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحسير

114دبلومالمدين ة51943البرصةذكررضا هاشم عبد35896

ن ياس مهدي349709 115دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحسير

116دبلومالمدين ة51943البرصةذكرغزوان رشيد مجيد242269

117دبلومالمدين ة51943البرصةذكرجميل سالم عذافة35821

118دبلومالمدين ة51943البرصةذكرصباح محمدحسن معال198203

119دبلومالمدين ة51943البرصةذكرعلي سعيد عباس349824

120دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمسلم عقيل عبدالسادة349881

ن محمد جعاز35878 121دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحسير

122دبلومالمدين ة51943البرصةذكرعلي عدنان لفته198679

ي19256 123دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمحمد جمال باج 

124دبلومالمدين ة51943البرصةذكرعدي عبدالقادر نارص20533

125دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمنترص مهدي وحيد19482

126دبلومالمدين ة51943البرصةذكرطه عامر ضيدان35901

127دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحيدر عبدالخالق شاكر20008

128دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمحمد جواد احمد36664

129دبلومالمدين ة51943البرصةذكرغسان علي حيدر20308

ي35914 130دبلومالمدين ة51943البرصةذكرعالء شي  باج 

ن ماجد صادق35873 131دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحسير

132دبلومالمدين ة51943البرصةذكرغسان حسن هاشم349837

133دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمسلم عبدعلي داود349741

ير نعيس19289 134دبلومالمدين ة51943البرصةذكرجواد شر

135دبلومالمدين ة51943البرصةذكرعالء عبدالكريم علي242254

136إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرفارس مدلل حريز19245

137إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرقضي شليج لفته497137

138إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعلي عبدالكريم موس199138

1دبلوم عاليالمدين ة51943البرصةذكرمحمد صدام عبدالسادة243259

2بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرسامر عقيل نور197577

3بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرمحمد قاسم عبدالواحد496616

ي عزيز16759
4بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرحيدر راصن

5بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرضياء عقيل يوسف242715

6بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكررافد ابراهيم نعيم33953

 علي داخل197553
ن 7بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرحسير

ن احمد شاكر33731 8بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرحسير

ن35255 9بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرزين العابدين نارص ياسير

10بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرحسام رحيم فرحان496511



11بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرحيدر جمعة جلوب496534

12بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكراحسان رعد منديل19066

13بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرنوفل رحيم حميد33645

14بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعبدالرضا نوري سلمان18087

15بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرانور ماجد عبدالكريم496588

هللا34704  زكي خير
ن 16بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرحسير

17بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرمازن شالل سلمان21227

18بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكراحمد يحبر جخيور21173

19بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكررحمن جبار مشكل516711

20بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعلي باسم جاسم33608

21بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرزين العابدين احمد عبدالصاحب18288

22بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعلي جاسب صيوان496621

23بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكررعد زرع جبار18549

24بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعلي عباس كامل350316

25بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكراركان كريم عبدالحسن33633

26بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكروسام عقيل جودة33922

ن عبدالباري الزم17521 27بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرحسير

28بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكررشاد محمد خضير33837

29بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرحسن عبدالكريم موس33603

30بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعلي محسن نارص496592

31بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرقيرص عبدالصمد دعير496624

32بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعزام رائد لفته351593

33بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرمحمد سلمان الزم197366

34بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعمار مصطفن كاظم17445

35بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرسعيد فالح سعيد242655

36بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرمهدي جعفر علي33851

37بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرحيدر حسن هاشم33582

38بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعالء رعد منديل197243

39بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرفرقد بشير عبدهللا197252

40بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرجواد عبدالكاظم كيطان242797

41بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرمهيمن حميد ضيوف33927

42بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرميثم عبدالكريم مهدي16753

ي496637 43بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكراحمد علي صي 

يف ابوالهيل34618 44بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكررعد شر

45بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرمصطفن نارص جابر242661

46بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكركرار مشتاق غانم19158

47بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرمحمد ماجد صادق18074

48بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكركرار علي شناوة21134

49بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرنظير جابر علي496523

50بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكربدر حسام كاظم350378

51بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرايمن وحيد محمد496627

ن33876 52بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكراحمد صالح حسير

ن مرتضن جمعة18682 53بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرحسير

54بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعمار عقيل جودة21289

55بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعباس حافظ عبالولي19121

56بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرامير محمد هاشم242738

57بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكراحمد عبدالمحسن نارص20711

ي197342 58بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرحسن جمال باج 



59بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرمحمد يحبر لفته199672

60بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرحسن غالب عبدالولي19112

ي عبدالرسول197354
ن
61بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرامير وف

62بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرسلطان احسان عبدالكاظم197116

63بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكراركان عالءالدين رجب33643

64بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكراسعد خلف حمد199897

65بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعلي عبدالباري طاهر33676

66بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكراحمد رياض مردان18420

67بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرسجاد عبدالحسن نجف350663

68بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرحيدر فاضل كامل197334

69بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكراحمد مصطفن كاظم16287

70بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعدي عبدالكاظم جاسم199719

71بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعدنان عبدالقادر نارص35045

72بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعلي سامي جمعة16707

73بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرمحمود جعفر طاهر496618

74بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعلي ضياء حبيب19164

75بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرانور نعيم عطية21206

ن سعيد العيوس18401 76بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرحسير

ي33600 77بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكركاظم علي عبدالنب 

78بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرفالح رؤوف جبار199768

ن غافل197221 79بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرزين العابدين امير

80بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرشاهر مسلم حاتم18268

 حيدر علي16249
81بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرمصطفن

ن ماجد جهلول16906 82بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعبدالمعير

83بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعلي وديع فيصل34816

84بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرعلي عبدهللا صالح33659

85بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرمحمد احمد نوري34802

 علي صابر35008
ن 86بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرحسير

87بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرحسن جعفر عبدالسادة17509

88بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكراحمد مكي جمعة197383

89دبلومالمدين ة51943البرصةذكرعلي عباس حسن33535

90دبلومالمدين ة51943البرصةذكراحمد محمد عيىس35211

91دبلومالمدين ة51943البرصةذكرعلي جبار زيارة199870

ن عقيل كاظم242639 92دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحسير

93دبلومالمدين ة51943البرصةذكرعلي جاسم قاسم496697

94دبلومالمدين ة51943البرصةذكراسعد حامد جبار16262

95دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمهند فريد جبار21273

ن واهم شهيد21269 96دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحسنير

97دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمسلم عقيل عبد350619

ن21284 ن فاضل عبدالحسير 98دبلومالمدين ة51943البرصةذكرعبدالحسير

99دبلومالمدين ة51943البرصةذكرامجد سعيد عباس18411

100دبلومالمدين ة51943البرصةذكرعباس رحيم صبيح17456

101دبلومالمدين ة51943البرصةذكرزين العابدين علي جاسم16545

102دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحكمت هادي محمد37170

103دبلومالمدين ة51943البرصةذكراحمد مسلم خميس199730

104دبلومالمدين ة51943البرصةذكرالحمزة عبدالودود محمد16490

105دبلومالمدين ة51943البرصةذكرارشد خليل كاطع199821

106دبلومالمدين ة51943البرصةذكرنورس عبدالسالم معال496615



107دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحيدر حسن عبدالزهرة18336

108دبلومالمدين ة51943البرصةذكرطارق عبداالمير قاسم17979

109دبلومالمدين ة51943البرصةذكراحمد عبدهللا علي35240

110دبلومالمدين ة51943البرصةذكرفارس مهدي صالح18350

ي33575 ن باج  111دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمحمد حسير

112دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمحمد جعفر علي33696

113دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمحمد رحيم غضبان496612

114دبلومالمدين ة51943البرصةذكرنوفل عبدالرزاق عبد35155

115دبلومالمدين ة51943البرصةذكرعلي شاكر عبدالخالق33788

116دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمحمد خزعل كشكول16388

117دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحيدر وسام عبدالسادة33596

118دبلومالمدين ة51943البرصةذكراحمد هيثم شامت19059

119دبلومالمدين ة51943البرصةذكرموس حكيم فرهود33714

120دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمحمدعلي عبدالرزاق رحيم496544

121دبلومالمدين ة51943البرصةذكرعبدمناف فرهود علي17993

122دبلومالمدين ة51943البرصةذكرصباح رؤوف جبار199834

123دبلومالمدين ة51943البرصةذكرسعود رجب سعود33908

ن33520 124دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمحمد جواد عبدالحسير

125دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحسن داخل بدر35059

ن34836 126دبلومالمدين ة51943البرصةذكرعلي نارص عبدالحسير

127دبلومالمدين ة51943البرصةذكراحمد رياض محمد17392

ن يحبر عبدالسادة351653 128دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحسير

129دبلومالمدين ة51943البرصةذكرميثم عدنان جودة21194

130دبلومالمدين ة51943البرصةذكررشاد رزاق منصور18314

131دبلومالمدين ة51943البرصةذكرزين العابدين ضياء حبيب17466

132دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحيدر عبدالباري طاهر34716

ي حسن18378
ن
133دبلومالمدين ة51943البرصةذكركاظم وف

134دبلومالمدين ة51943البرصةذكرنرص طارش علي18688

135دبلومالمدين ة51943البرصةذكرزكريا يحبر مكلف18295

136دبلومالمدين ة51943البرصةذكراحمد جمعة عبدالسادة33914

137دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحيدر جبار عامر33894

138دبلومالمدين ة51943البرصةذكراحمد زكي عبدالصمد242722

139دبلومالمدين ة51943البرصةذكراحمد عبدالكريم مهدي18369

140دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمهند عبدالسالم عبدعلي33847

يف242116 141دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمحمد عبدالعباس شر

142دبلومالمدين ة51943البرصةذكراحمد ضياء سعيد351826

143دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمحمد عبدالسالم معال19139

144دبلومالمدين ة51943البرصةذكركاظم اياد ثجيل33766

145دبلومالمدين ة51943البرصةذكرنظير حمزة محمد197469

146دبلومالمدين ة51943البرصةذكراحمد حميد عبد16312

147دبلومالمدين ة51943البرصةذكرعلي شحان مطرسر19130

148دبلومالمدين ة51943البرصةذكركرار زياد جبار35704

149دبلومالمدين ة51943البرصةذكرعلي جعفر جاسم21247

150دبلومالمدين ة51943البرصةذكرعلي محسن نعيم19072

ن34781 151دبلومالمدين ة51943البرصةذكرسامي نارص عبدالحسير

152دبلومالمدين ة51943البرصةذكرمحمود محسن صي 242729

153دبلومالمدين ة51943البرصةذكرنور نعمة عبدالوهاب33579

154دبلومالمدين ة51943البرصةذكرعلي كريم كشيش18392



ن بريد عاصي34682 155دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحسير

156دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحسن طالب غانم17398

157دبلومالمدين ة51943البرصةذكرطيف زكي غضبان18042

هللا رحيم21264 158دبلومالمدين ة51943البرصةذكرايفان خير

159دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحيدر باسم عبدالرضا33668

ي199805
 
160دبلومالمدين ة51943البرصةذكرجالل بشير عبدالباف

ن199712 161دبلومالمدين ة51943البرصةذكرفراس فالح ياسير

162إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرجعفر عبدالصمد دعير497006

163إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرمصطفن عادل صدام18538

164إعداديةالمدين ة51943البرصةذكركرار حيدر سلمان34155

165إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرسعد عبدالدايم صاجي496763

166إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرموس كاظم شواي199542

167إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرايمن عبداالمير خلف16959

168إعداديةالمدين ة51943البرصةذكركاظم مازن هادي34165

ن199507 169إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرمصطفن عباس ياسير

ن496959 170إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرمحمدالجواد ابراهيم ياسير

171إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرموس كاظم هاشم21041

172إعداديةالمدين ة51943البرصةذكراثير جواد عبدالكاظم350980

173إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرمثبن مصطفن بدر34030

174إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحبيب سالم مبدر20957

175إعداديةالمدين ة51943البرصةذكراحمد كريم غالي16840

176إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعلي مهند عبدالصمد351351

177إعداديةالمدين ة51943البرصةذكركاظم عبدهللا بنيان20899

178إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحسن قيس رميلي18554

179إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرزين العابدين داخل بدر19099

180إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحسن محمدعلي طالب351340

181إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحيدر كاظم عجم496530

182إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحيدر باسم وحيد496724

183إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحسن علي طاهر34394

احمد عبدالرزاق16926 184إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحيدر مير

هللا197779  خير
ن مصطفن 185إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحسير

186إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرمصطفن مثبن موس197653

187إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرجواد محمود صبيح496821

188إعداديةالمدين ة51943البرصةذكراحمد عمار عبدالحسن351405

189إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرمحمد مصطفن بدر34038

190إعداديةالمدين ة51943البرصةذكراحمد نرص طابور199557

191إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرمحمد عبدالعالي صابر242687

ن17023 192إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحيدر طه ياسير

193إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرضياء حامد سلمان496883

194إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرزيد طارق رشيد33917

195إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعلي نعمان مجر17007

196إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحسن سعيد علي21073

ن496923 197إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعباس احمد ياسير

198إعداديةالمدين ة51943البرصةذكراحمد كاظم مطرسر33699

199إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرسعد مكراض جبار20964

200إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحسن عبداالمير خلف16782

201إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرمهدي رائد عبدالرضا496841

202إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرجعفر رياض محمد349875



ن17017 203إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعبداالمير طه ياسير

204إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحيدر سمير عيدان17097

205إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعلي محمد خشان17164

ن17078 206إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرمحمد محمود حسير

207إعداديةالمدين ة51943البرصةذكراحمد حامد خريبط199597

ي496711  علي صي 
ن 208إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحسير

ي العيوس350357
ن
209إعداديةالمدين ة51943البرصةذكررضا صاف

ن وسيم خطار496972 210إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحسير

211إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعلي خليل عبدالحسن20872

212إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرمجتب  نوري رزاق351410

213إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرمحمد بدر سالم516778

ن حردان خطار33764 214إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحسير

215إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرمنتظر عبدهللا صالح17232

216إعداديةالمدين ة51943البرصةذكراحمد اصف رمضان199566

ن جاسب20892 217إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرمرتح  محمدحسير

218إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرفالح مهدي صالح243084

هللا حسن18530 219إعداديةالمدين ة51943البرصةذكركرار خير

ن18563 220إعداديةالمدين ة51943البرصةذكراحمد محمود حسير

221إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعلي مصطفن كاظم21050

ن كريم34261 222إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعلي حسير

223إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعباس حيدر جبار199517

224إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحسن محمد عبدالزهرة34009

 سامي عبيد34141
225إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرمصطفن

226إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحسن عطوان احمد34417

227إعداديةالمدين ة51943البرصةذكريوسف جاسب هزبر351477

228إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرسالم عبدالرحيم حنون21065

229إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرمحمد عبدالحسن نجف199484

230إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرمنتظر لفته هليل351448

231إعداديةالمدين ة51943البرصةذكروفاق محمدعلي عبدالرزاق199291

232إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعلي فاضل عباس199498

233إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرناظم رياض داود18508

ن17304  علي حسير
234إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرمرتضن

ن541915 235إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحيدر حميد عبدالحسير

236إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرمؤمل عادل عبدالرضا197672

237إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعباس سلمان الزم349949

ن عادل عبدالرضا350239 238إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحسير

يف ابوالهيل34239 239إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرغزوان شر

240إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعباس جواد كاظم21057

241إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرمحمد نزار عبدالرسول33888

242إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعلي كاظم نعيم351260

ن حمود عبدالسادة496805 243إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحسير

244إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحسن بشير لفته199379

245إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرمنترص محمدرؤوف نيى33703

246إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعقيل محمد طالب541921

247إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرمحمد منترص مكي199338

ن17176  علي حسير
248إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرمصطفن

ن نارص351758 249إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرسيف حسير

250إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرباقر زهير حسن496747



251إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحسن فالح محمدحسن496994

ي محمدحسن21107
252إعداديةالمدين ة51943البرصةذكراحمد محمدتف 

253إعداديةالمدين ة51943البرصةذكراحمد مظفر عبدالهادي17282

254إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرمحمد جواد كاظم541919

ي20889 ن باج  255إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرزين العابدين حسير

غام داخل بدر351278 256إعداديةالمدين ة51943البرصةذكررصن

 محمدعلي طالب351524
ن 257إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحسير

258إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعبدالحبيب عبدالصمد عبدالحبيب199492

259إعداديةالمدين ة51943البرصةذكراحمد ميثم مالك21094

260إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرمحمد احمد نطيته496735

261إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعباس عبدالخالق شاكر34308

ن18515 262إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرابوالحسن ماجد ياسير

263إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرايوب عبداالمير هزبر350233

264إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعلي زهير غضبان199429

ي محمدحسن34018
265إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحيدر محمدتف 

ي496848
ن
 غالي صاف

ن 266إعداديةالمدين ة51943البرصةذكربنيامير

267إعداديةالمدين ة51943البرصةذكراحمد حجاز لفته243167

ي496649 268إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعمار ربيع صي 

ن541917 269إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرسجاد حميد عبدالحسير

270إعداديةالمدين ة51943البرصةذكربدر داخل بدر351324

271إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعبدمناف بشير لفته33539

272إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحيدر حسن صالح17184

273إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعباس فاضل غافل350427

274إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعلي حميد عبدعلي21110

275إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرمحمود احمد دريول199303

276إعداديةالمدين ة51943البرصةذكركرار حميد عبدعلي21147

ن داخل هويدي34639 277إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحسير

ن21089 278إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرجعفر جواد عبدالحسير

279إعداديةالمدين ة51943البرصةذكراحمد نعيم كريم21103

280إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعبدهللا جاسم توفيق350784

281إعداديةالمدين ة51943البرصةذكركاطع عباس كاطع351382

282إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعقيل مسلم عبدالزهرة20903

283إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعلي يونس عصفور242698

284إعداديةالمدين ة51943البرصةذكراحمد جساس حمزة34004

285إعداديةالمدين ة51943البرصةذكراحمد مطر فاضل16914

286إعداديةالمدين ة51943البرصةذكراوس باسم جاسم243109

ن496946 287إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعلي احمد ياسير

288إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرجواد عماد جواد17197

289إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعباس عبدالعالي صابر351147

ن محمود شاكر496896 290إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحسير

291إعداديةالمدين ة51943البرصةذكراحمد جبار عاصي351219

292إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرجعفر علي شاكر199361

293إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرحمزة عبدالعالي صابر243200

294بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرنبيل جواد كاظم21152

295بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرسامر فالح حسن350462

ن محمد19150 296بكالوريوسالمدين ة51943البرصةذكرفراس عبدالحسير

297دبلومالمدين ة51943البرصةذكرسجاد عبدالحسن ازعيل197200

298دبلومالمدين ة51943البرصةذكرضياء عبدالحر محمد33611



299دبلومالمدين ة51943البرصةذكرحامد عبدالقاسم جواد18082

300دبلومالمدين ة51943البرصةذكرعماد يحبر عبدالواحد33671

301دبلومالمدين ة51943البرصةذكرضمير مهدي مكي197097

302إعداديةالمدين ة51943البرصةذكرعبدالكريم مهدي شخيمت197262

1ماجستيرالمدين ة51943البرصةأنبىسجا عدنان عبد198668

2بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىحنان فاروق شاكر199224

3بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىابتسام محمد حسن19393

4بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىجنان مردان مهجر198084

5بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىوفية شاكر حمد20589

ة لفته عبدالرضا198834 6بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىسمير

7بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىكوثر حياوي نيشان19240

ي497112 8بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىمواكب سلمان لعيب 

ثناء جابر علي497109
9بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبى

10بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىغصون مايع خضير20570

11بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىنعيمة محمود علوان36598

12بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىزاهدة فرحان حميد20343

13بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىندى بشير عبدهللا242213

ي19380
ن
14بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىلمياء عباس صاف

15بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىنضال عبداللطيف ضايف198897

ي19360 16بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىصفاء شي  باج 

17بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىعال عبدالسادة عبدالزهرة19546

18بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىسوسن كاظم مهلهل199161

19بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىوسن محمد احمد199014

20بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىايالف داخل بدر19282

21بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىدعاء جاسم اسماعيل19363

22بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىفاطمة حيدر عودة20287

ن جعفر349675 23بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىضح عبدالحسير

ن كاظم242519 24بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىفاطمة عبدالحسير

25دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىكواكب عبدالزهرة مسافر34516

26دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىكفاية عيدان حمادي35938

ن197983 لمياء علي حسير
27دبلومالمدين ة51943البرصةأنبى

ي هادي497134
28دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىميسلون محمدتف 

29دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىغفران ناظم كرم20546

30دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىزينب ناظم سفيح199168

31دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىميساء بدر عبدالصاحب36362

ي36400
32دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىاسيا سلمان دوجن

نوال كريم علي36611
33دبلومالمدين ة51943البرصةأنبى

ي19348 34دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىحنان شي  باج 

ي عباس199244 اسيا عريب 
35دبلومالمدين ة51943البرصةأنبى

36دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىرواء مهدي وحيد19371

37دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىعلياء صالح عبدالجليل20151

38دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىسحر صادق عيدان19302

ي20200
39دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىعقيلة يونس سبب 

40دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىعبير خليل عبداالمام35906

41دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىدعاء عبدالعظيم حبيب19905

ن نارص497261 42دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىايالف حسير

43دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىانور سعيد عباس198339

44دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىنور رزاق خلف19252



45دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىهديل ابراهيم سدخان36008

46دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىنورالهدى سالم طالب198877

47دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىنورالهدى عبدالكاظم مجافت198061

سارة عبد مكي198819
48دبلومالمدين ة51943البرصةأنبى

49دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىامال عبدالكريم عبدالعباس35808

رقية كامل مكي20470
50دبلومالمدين ة51943البرصةأنبى

51دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىافاق طالب غانم19325

52دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىهبة عباس مجيد19390

53دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىهدى جعفر عبدالزهرة35950

54دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىاشاء حيدر محمد حسن36708

ي19343 مها عبدالكريم لعيب 
55دبلومالمدين ة51943البرصةأنبى

ي36353 56دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىمها معد ناج 

57دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىنىه عدنان كريم20181

58دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىمروة احمد خضير20119

59إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىهيفاء عبدالخالق حبيب349695

60إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىساهرة عثمان باشااعيان199180

61إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىرضاب جاسم محمد19296

1بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىسارة رمضان عباس496555

2بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىشيماء سهم عذار19188

3بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىزهراء عبدالرحيم هاشم19171

4بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىريام عبدالرحيم حنون33488

ي199750 5بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىمها جمال باج 

6بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىمريم اثير شعالن350438

ن33947 سارة علي عبدالحسير
7بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبى

8بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىبراءة محمد عرب33619

9بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىشور يونس فالح18263

10بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىهدى نبيل طه242707

ن33498 ن نارص ياسير 11بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىحنير

12بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىزهراء مؤيد رحمان16422

13بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىزهور اسحاق طعمة34878

14بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىثريا احسان عبدالكاظم16568

ن خضير33492 15بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىركزان حسير

16بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىرغد سجاد عبدالعباس199665

17بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىسمر شاكر عبدالخالق35101

18بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىحوراء خليل عبدالحسن35016

19بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىوالء نزار خميس33834

هللا33779 مها زكي خير
20بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبى

حوراء علي صابر33494
21بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبى

22بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىماريا محمد هاشم242604

ي21160
ن
23بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىاالء عباس صاف

ي34976 زهراء كاظم عبدالنب 
24بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبى

25بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىمريم عبدالرزاق عبد18362

26بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىفرقد يعكوب عيال18281

27بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىرغد عبدالرحمن عبدالزهرة33532

اسماء سامي مجبل350409
28بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبى

فاطمة علي صالح18149
29بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبى

ي351150 فاطمة عبداليمة عبدالنب 
30بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبى

31بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىحوراء علوان هاشم516677



اية مكي هادي18035
32بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبى

33بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىنورالهدى حسن ميجر224729

هللا33951 34بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىاشاء اسماعيل خير

35بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىاسماء محمد جبار199878

36بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىنور كاظم عبود21167

37بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىمنارالهدى اياد حمودة33628

ن عباس حسن197302 38بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىام البنير

39بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىسجا باسم جاسم197405

40بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىهيام جياد مزهر18171

41بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىعذراء نوري سلمان18138

ن17328 42بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىزينب حسن عبدالحسير

43بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىزهراء كامل عبدالسادة242596

44بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىزهراء عبدالكريم سعدون16474

45بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىافراح جاسم جبار21256

46بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىهبة حكمت خيون389822

47بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىاوراس شاكر صادق35118

ي33904 زهراء حامد عبدالنب 
48بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبى

49بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىزيتون عبدهللا مهجر16324

50بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىزهراء محمد عبدالرضا34959

51بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىزينب شالل سلمان17037

52بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىمها عبدالكريم سعدون17487

53بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىانفال نجم الدين عبدهللا18342

54بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىميساء حافظ ابراهيم19078

ن33692 55بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىنور فاضل ياسير

56بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىنورس شاكر عبدالخالق35222

57بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىزهراء اثير شعالن351502

58بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىرشا عبدالهادي غانم33648

هللا جبار17349 59بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىمها خير

60بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىنوره وهاب عبدالرزاق18003

ن21186 61بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىهبة جواد عبدالحسير

62بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىايمان عبدهللا بنيان33629

63بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىحوراء كريم اسماعيل33586

64بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىغفران خليل براهيم21276

65بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىزينب ياش عبدعلي34740

66بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىعذراء عادل غضبان199889

67بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىحواء عبداالمير هاشم16774

68بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىايالف احمد خضير19185

69بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىسماهر داود قاسم33511

70بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىفاطمة مهدي ابراهيم16522

71بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىمبن يوسف عيىس18425

دموع كامل علي33523
72بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبى

73بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىمريم لطيف محمدجواد242586

74بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىشفاء عبدالزهرة صادق18068

ن داود197490 75بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىسلىم عبدالحسير

ن ضياء حبيب18677 76بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىام البنير

77بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىهديل حسن تعبان197443

78بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىنضال عبد نارص33727

79بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىشمس عبداالمير سالم242678



ن حميد هادي34902 80بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىحنير

81بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىايه ميثاق خشان35137

ن جابر18047 82بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىسماح عبدالحسير

ن داود199684 83بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىبيداء عبدالحسير

84بكالوريوسالمدين ة51943البرصةأنبىنور عمار عبدالحسن242846

85دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىدالل كريم سعود496601

86دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىشهالء عبداالمير سالم496598

87دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىهدى عبدالباري الزم17436

اقدار محمدعلي عبدالرزاق199614
88دبلومالمدين ة51943البرصةأنبى

89دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىشهد عدي كاظم16453

90دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىناريمان فوزي ساجت33862

ي33504 91دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىزينب حامد عبدالنب 

92دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىزهراء فالح حسن34994

ن197428 93دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىابتهال صالح عبدالحسير

94دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىزينب ناجح هادي33508

95دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىعلياء عبدالحسن عبدالزهرة33683

96دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىايات عبدالزهرة جمعة33522

97دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىذكاء صبيح عبدالشهيد33665

98دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىسارة سمير فرهود199797

هللا خضير33869 99دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىسح  خير

100دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىكريمان عبدالباري الزم19107

ن17313 101دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىانعام عبدالباري عبدالحسير

كفاية عبدعلي جابر496595
102دبلومالمدين ة51943البرصةأنبى

103دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىغيداء ثامر كاطع18385

104دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىفاطمة ياش عبدعلي496606

105دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىشذر عبداالمير سالم33617

106دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىزينب محمد عبدالحسن35691

ي محمود33529
107دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىرغد هانن

108دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىمنار جاسم دخيل34854

109دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىزهراء حامد هاشم496633

110دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىشهد ياس مهدي33516

111دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىرواء نظير سلمان18254

112دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىراوية شاكر عيىس19181

113دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىشهد عبداالمير سالم33537

114دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىوفاء نظير سلمان18246

115دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىلىم سعيد عباس19174

ن18302 116دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىذكاء غافل عبدالحسير

117دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىرؤى صالح عبدالجليل350597

118دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىهناء توفيق مايع33635

119دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىمريم عبدالزهره حسن496630

120دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىرواء صبيح عبدالشهيد242671

121دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىرواء عدنان جودة33499

ن16339 122دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىوجدان خرصن حسير

123دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىوحيدة شيال شنيار350278

124دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىانعام نعيم حسن197280

ق فالح17426 125دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىنور مرسر

126دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىنور عبدالسادة عبدالزهرة17503

127دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىزهراء نرص طابور199786



زمن محمدعلي عبدهللا18309
128دبلومالمدين ة51943البرصةأنبى

129إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىزينب مرتضن نارص349708

130إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىزينب كاظم سالم351220

ن خضير21032 131إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىهجران حسير

132إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىضح عقيل يوسف21201

هديل جبار عبدعلي496775
133إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبى

134إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىهدى فالح محمد حسن199464

135إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىهدى جعفر عبدالسادة16847

136إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىغدير سمير عيدان199295

137إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىسيماء قيس جي 17003

138إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىوسن مانع عبداالمير18053

ق ظاهر حمادي197856 139إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىاستي 

ن كريم34554 140إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىايات حسير

141إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىنرجس عبدالسالم عبدعلي18320

142إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىفاطمة ناجح هادي33514

143إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىزهراء حامد عرب34333

144إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىزينب احمد عايش16803

145إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىبتول رياض محمد19084

146إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىدعاء فيصل عبدالقادر34282

147إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىميسون محمد خشان17028

148إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىرغد احمد محمدحسن34015

149إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىزينب علي مصطفن20916

150إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىحوراء بدر رشاش350052

151إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىمبن يحبر ناظم34119

152إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىنغم عدي كاظم199399

153إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىبتول بشير لفتة16975

154إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىرسل نارص جابر243048

155إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىفاطمة مرتضن فرج197766

156إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىفاطمة مثبن موس197646

157إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىضح خليل عبدالحسن20885

158إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىاالء فاضل كامل541913

159إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىزينب وهاب عبدالرزاق17342

160إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىازهار وليد صابر242981

161إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىزينب نعيم زيارة199576

ايات سامي مجبل17119
162إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبى

163إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىزهراء مرتضن عبدالباري17043

164إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىفريال عبدالعباس نجف34180

ن نعيم496791 165إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىشمس حسير

166إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىزينب فؤاد خيون34325

167إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىاشاء مرتضن عبدالباري17061

168إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىفاطمة جاسم خطار20878

169إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىبتول حسن مهدي20940

170إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىقنوت سمير عيدان199527

ن نارص350894 171إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىنور حسير

172إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىعذراء حسن هاشم34667

173إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىزهراء رياض مردان496671

174إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىاسوان عبدالعباس نجف34456

175إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىزينب محمد اسماعيل20944



176إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىهيام سعيد خيون197762

177إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىانسام حميد عبد242614

178إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىبلسم عبدالرزاق جواد242878

هللا199350  خير
179إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىزهراء مصطفن

180إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىغيداء عاكف عبدالقادر18668

ن جواد كاظم18326 181إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىحنير

182إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىزهراء سالم طالب197892

183إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىمريم عبدهللا مهجر17052

ن محمد35190 184إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىعلياء حسير

185إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىهدير عيىس عطية20973

186إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىمريم ابوالهيل خزعل350171

187إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىايات طارق سلمان34428

188إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىمريم عبداالمير قاسم17298

هند علي حميد23418
189إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبى

190إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىفاطمه محمد جاسم34198

191إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىمريم لفته خلف18437

192إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىمالك فالح حسن16874

193إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىفاطمة طارق سلمان18569

ق حسن عبدالزهرة33569 194إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىاستي 

195إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىهاجر نارص عبدالرزاق18024

196إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىايالف نجم الدين عبدهللا18657

197إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىعال طارق سلمان17087

198إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىزينب عبدالخرصن عكش351038

199إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىنجالء حسن هاشم34653

200إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىزهراء ناجح هادي21068

201إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىنمارق ظاهر حمادي197886

202إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىزينب اياد سلمان18479

203إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىرانيا عودة حيدر242908

204إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىتبارك محمد هاشم242574

هللا199312  خير
205إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىضح مصطفن

206إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىمريم ايوب هادي16858

207إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىفاطمة نوري سلمان16898

208إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىزهراء حميد جابر197634

 عبدعلي33588
ن 209دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىحوراء حسير

ن هادي18276 210دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىابتسام محمدحسير

211دبلومالمدين ة51943البرصةأنبىنوال محمد عيىس350518

اشواق زكي حميد496603
212إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبى

213إعداديةالمدين ة51943البرصةأنبىحوراء رائد طالب17514

1ماجستيرطلح ة51944البرصةذكراحمد عبدالزهرة لفته317499

ن سلمان هادي317324 2دبلوم عاليطلح ة51944البرصةذكرعبدالحسير

3بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرفاهم جهلول حنون315890

4بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرسلمان عباس جودة317507

شاب دبيس315914 5بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرحيدر شر

6بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرصفاء كامل صبيح321656

 علي295963
ن 7بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرحيدر حسير

ي317370
8بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرغيث نوري ماصن

9بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمسلم جاسم محمد317417

ن نفاوة عبداحمد321692 10بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعبدالحسير



11بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرحسن عبدالرزاق كاظم422745

12بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعباس عبداالمام حنتوش321673

13بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرجاسم وطن عبدالصاحب317541

14بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعلي غانم هاشم320212

15بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعبدالرزاق شذر احمد296552

16بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرحازم محمد جليل319777

17بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمحسن جوك محسن317531

18بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعاطف طارش كريم512277

19بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكراسامة نصيف جاسم319174

ي زهراو317578
20بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرصفاءالدين غبن

21بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعلي زاهي عبدالرضا317244

22بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرايهاب معتوق هاشم317536

23بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكروسام حبيب طاهر296593

ي عبدالوهاب315872
ن
24بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكراحمد وف

25بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرقيس محمد لفته321682

26بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعلي عبدالغفار جواد296595

27بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعالء عبدالخالق محسن320295

ن319608 28بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرجمال زكي حسير

29بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكراحمد لفته عبدالزهرة422713

 علي296575
ن 30بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكراحمد حسير

31بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعبدالعزيز عبدالرضا عزيز317583

32بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكراحسان داود مهدي321678

ن عبدالغفار جواد421664 33بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرحسير

34بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرحمزة محسن حنون320263

35بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرليث ضياء كامل320280

36بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمحمد عبدالصاحب كاظم315843

37بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعلي سهيل نجم513209

38بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرموس نارص علي317351

39بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعلي حسن عبدالحسن317412

40بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعدنان مطر حميد319980

ن317567 41بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكراسحاق ولهان حسير

42بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكركاظم شعبان عبد317427

43بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعلي عبدالكاظم مجيد319934

44بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرضياء شامل جبار319336

45بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرموس ظاهر حبيب320009

ي صي 421861
46بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكراحمد هانن

47بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرفالح خلف صالح512317

ن قاسم عبدهللا295996 48بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرحسير

49بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرطيف ضياء كامل317572

50بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمحمد عبدالرضا عزيز296560

51بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكراحمد فائز فضل319313

52بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعلي ماجد حميد317593

53بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرحيدر محسن ياش319398

ي317222
54بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعلي رزاق راصن

55دبلومطلح ة51944البرصةذكرعماد صبيح شبيب319271

ي421605
56دبلومطلح ة51944البرصةذكرحمد عبدالسادة ماصن

57دبلومطلح ة51944البرصةذكرعبدالعظيم جبار حمادي317256

58دبلومطلح ة51944البرصةذكربشير بارح شالل320024



 علي جواد296580
ن 59دبلومطلح ة51944البرصةذكرحسير

60دبلومطلح ة51944البرصةذكررسن فاضل نعيم296604

61دبلومطلح ة51944البرصةذكرضياء جاسم حنون317543

62دبلومطلح ة51944البرصةذكريحبر جميل طالب296347

63دبلومطلح ة51944البرصةذكرزهير عبدالوهاب جاسم317364

64دبلومطلح ة51944البرصةذكرباقر اخميط علي321715

ي عزيز316648 65دبلومطلح ة51944البرصةذكرظاهر وهان 

ي عبدالجليل317236
66دبلومطلح ة51944البرصةذكرعبدالرضا هانن

67دبلومطلح ة51944البرصةذكرحمدي جمعة عزيز319583

68دبلومطلح ة51944البرصةذكرمحمد مهدي عبدالعباس317596

ي317513 69دبلومطلح ة51944البرصةذكرطعمة عناد عريب 

ن سلمان هادي320251 70دبلومطلح ة51944البرصةذكرحسنير

ن513222 71دبلومطلح ة51944البرصةذكرجابر عبدالجليل عبدالحسير

 اخميط علي321734
ن 72دبلومطلح ة51944البرصةذكرعبدالحسير

ن316428 73دبلومطلح ة51944البرصةذكرجمال نارص حسير

74دبلومطلح ة51944البرصةذكرناهل ايلون شالل317424

75دبلومطلح ة51944البرصةذكرشاكر مزهر هادي317524

ي319727 76دبلومطلح ة51944البرصةذكرميثم خزعل العيب 

77دبلومطلح ة51944البرصةذكرسمير ابراهيم عبداللطيف317545

 علي ارباط295815
ن 78دبلومطلح ة51944البرصةذكرحسير

79دبلومطلح ة51944البرصةذكرخلف نعيم ضيغم317434

80دبلومطلح ة51944البرصةذكرمهدي مصطفن طاهر296556

81دبلومطلح ة51944البرصةذكريحبر ايلون شالل320319

82دبلومطلح ة51944البرصةذكرحسن عبدالحسن حسن317588

غام رحمن بريس319533 83دبلومطلح ة51944البرصةذكررصن

84دبلومطلح ة51944البرصةذكررعد رحمن بريس512962

85دبلومطلح ة51944البرصةذكرمحمد فالح صادق296162

86دبلومطلح ة51944البرصةذكرصادق اخميط علي321724

87دبلومطلح ة51944البرصةذكرجاسم محمود شاكر319207

ن جليل319839 88دبلومطلح ة51944البرصةذكرمحمد عبدالحسير

89دبلومطلح ة51944البرصةذكرعبدالحميد شاكر نواع317533

90دبلومطلح ة51944البرصةذكرعالء كامل عبدالعباس319557

91دبلومطلح ة51944البرصةذكرحمزة عيىس حنون512309

92دبلومطلح ة51944البرصةذكرمحمد حسن نرص422705

93دبلومطلح ة51944البرصةذكرلطيف عبدالزهرة عبيد320154

94دبلومطلح ة51944البرصةذكرجواد كاظم عبدهللا422779

95دبلومطلح ة51944البرصةذكرعمار عبداالمير جاسم319570

96دبلومطلح ة51944البرصةذكرباسل عبود كاظم296542

97دبلومطلح ة51944البرصةذكربدر منال نور317360

98دبلومطلح ة51944البرصةذكرعباس منصور رباط421988

99دبلومطلح ة51944البرصةذكرهشام حبيب طاهر317358

ي512282 يح  100دبلومطلح ة51944البرصةذكرنوري صباح شر

101دبلومطلح ة51944البرصةذكرحسام بجاي سلمان320221

102دبلومطلح ة51944البرصةذكرعباس سلمان عباس320246

103دبلومطلح ة51944البرصةذكرمعتصم اسعد عودة238379

104دبلومطلح ة51944البرصةذكرعبدالكريم خيون هاشم320225

105دبلومطلح ة51944البرصةذكرنارص علي كاظم320106

106دبلومطلح ة51944البرصةذكرعلي عبدالباقر مهدي316688



107دبلومطلح ة51944البرصةذكرحسن علي مكي513226

108دبلومطلح ة51944البرصةذكرنزار نارص محمد319865

ن319991 109دبلومطلح ة51944البرصةذكرمحمد رشيد عبدالحسير

110دبلومطلح ة51944البرصةذكرعبدهللا كاظم عبدهللا316637

111دبلومطلح ة51944البرصةذكرباقر عبدالسالم حيدر295864

ن شامخ خلف317502 112دبلومطلح ة51944البرصةذكرحسنير

113دبلومطلح ة51944البرصةذكرحسن ظافر حبيب317405

114دبلومطلح ة51944البرصةذكرعلي عاصي حسن321666

115دبلومطلح ة51944البرصةذكرلؤي حامد كاظم296587

116دبلومطلح ة51944البرصةذكرسالم حمدان جبار422760

117دبلومطلح ة51944البرصةذكرسعد عامر عبداالمير315958

118دبلومطلح ة51944البرصةذكرحيدر زكي داخل422754

119إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحسن بدر غالب319660

120إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمحمد هاشم محمد512325

121إعداديةطلح ة51944البرصةذكررمضان عبد فزع422750

122إعداديةطلح ة51944البرصةذكرضمد عبدالسجاد كريم317439

123إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعبدالحسن كريم هاشم317504

ن سوادي320233 124إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعبدهللا عبدالحسير

125إعداديةطلح ة51944البرصةذكرميثم عباس بشارة512330

126إعداديةطلح ة51944البرصةذكرامجد عبدالزهرة محمد296114

ن مهلهل512327 127إعداديةطلح ة51944البرصةذكربشير حسير

ن كامل عبدالعباس319748 128إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحسير

ي خضير421782
ن هانن 129إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحسير

130إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعلي سالم رزاق295729

ي320033
ن غبن 131إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعباس تحسير

132إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمصطفن رمضان خزيعل319507

1بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكراوس كوثر ابراهيم512137

2بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرازهر بهجت الزم298055

ن426770 3بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكريوسف فالح عبدالحسير

4بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعلي عبدالرضا قاسم299382

5بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكركاظم عودة عبدالسادة297990

هللا قاسم297190 6بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرامير خير

7بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمحمد رحمن جاسب298986

8بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرايمن هالل جاسم298144

9بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرقاسم محمود شاكر297991

10بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمحمد جعفر جعاز321921

11بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمحمد طاهر حيال295587

12بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمحمد نوري جمعة512165

13بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعالء يوسف جاسم298351

14بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكراحمد محسن كاظم425930

ي296527 15بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمنصور شنان ناج 

16بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكراسحاق حازم عمران295240

ن428320 17بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرسالم اسعد عبدالحسير

18بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعبدهللا قاسم عبدهللا297974

19بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعالءالدين حنون سلمان298304

20بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعباس عبدالحي ريسان297956

ن مرتضن عبدالحي298130 21بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرحسير

22بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمثبن عبدالحسن عبدالعباس297193



ن427800 23بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعلي طاهر حسير

ي425843 24بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمنتظر ساري عبدالنب 

25بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمحمد رحمن مزهر425796

 سامي295352
ن ن تحسير 26بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرحسير

27بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرموفق عبدالمنعم عبدالرحيم427672

28بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرسيف برزان نتيشون298346

29بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمحمد زكي داخل298009

30بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكربهاء محمد حنون427613

31بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكراحمد كامل عبدالحي297370

 عبدالكاظم صي 428307
32بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمصطفن

33بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرضياء عبدهللا عبدالعباس425964

34بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمحمد احسان فاضل294609

 علي غلطة298268
ن 35بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرحسير

36بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكراحمد نوري عبداللطيف426007

هللا قاسم542293 37بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعصام خير

38بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرصفاء ظاهر قاسم297947

39بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكراكرم صالح جياد297229

40بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعباس سامي مانع297919

41بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرقتيبة حازم لطيف298335

ي296432 42بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرحمزة شنان ناج 

43بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعمران جعفر علي298123

44بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمحمد عبداالمام نعاس294982

45بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرسعد موحان سالم297203

هللا عالء نوري425813 46بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرخير

47بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمرتضن كريم قاسم321876

48بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعلي سمير لملوم294675

49بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعقيل مسلم جاسم298382

50بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمحمد رمضان خزيعل296997

51بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمصطفن عبدالرزاق موس298068

52بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعباس مرتضن عبدالحي296875

53بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمحمد جاسم محمد426029

54بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعمار داخل عطية298283

55بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعلي جبار محسن425913

56بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمحمد عبدهللا صبيح297969

57بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمحمد شنيار كويم295182

58بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعلي عبدالزهرة عبدالصاحب298345

هللا297121 59بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرخالد عبدالرضا خير

60بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمحمد عادل باهض298229

61بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرغسان ساري سعيد297953

62بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعلي داود هواش426783

63بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعلي بشارة محمد298369

64بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمحمد ايوب ايلون297286

65بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكررائد عزيز محمد298225

66بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمصطفن جمعة عبدالرسول296384

67بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعلي محسن سالم294794

 جعفر علي297426
ن 68بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرحسير

69بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرغيث غازي لطيف297384

70بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعيىس احمد نعيم298155



71بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمنتظر حسن باقر298208

72بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمهدي محمد حمود426147

73بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعلي محمود جميل296983

ن سلمان298138 74بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعلي عبدالحسير

75بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرماجد نديم عباس426232

ن جبار رحيم297998 76بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرحسير

77بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمصطفن عودة برغوث294479

ن غالب428326 78بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكراحمد امير

79بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكربارق بطرس جابر298260

80بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرفاضل هاشم عبدالرزاق297950

81بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمحمد قاسم حميد295044

ن سلمان295219 82بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعلي حسير

83بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمحمد احمد نعيم298207

84بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرعلي رمضان عبدالهادي295035

85بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرسالم مهدي حشف296404

86بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمرتضن احمد هاشم297408

87بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرميالد دايم ولهان298177

88بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرجعفر عودة عبدالسادة426729

 علي224923
ن 89بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرليث حسير

90بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكركرار عاشور ثامر298374

91بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرمحمد عبدالكاظم شاكر297941

92بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرحيدر فالح صادق298392

93بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكرناهض ماجد عبدعلي296079

94دبلومطلح ة51944البرصةذكرشي  فيصل رمضان294730

95دبلومطلح ة51944البرصةذكرعلي جمعة عبدالرسول297478

96دبلومطلح ة51944البرصةذكرجواد كاظم بدر298240

ي295332
ن رعد هانن 97دبلومطلح ة51944البرصةذكرحسير

 سامي حمزة296518
ن 98دبلومطلح ة51944البرصةذكرتحسير

99دبلومطلح ة51944البرصةذكرماهر حمدان صابر297277

100دبلومطلح ة51944البرصةذكرانور محمد حنون425823

101دبلومطلح ة51944البرصةذكرمحمد كامل كريم298243

ي321930
102دبلومطلح ة51944البرصةذكرخالد هاشم راصن

103دبلومطلح ة51944البرصةذكرعلي مكي خلف296583

104دبلومطلح ة51944البرصةذكرعباس اليذ باهض297995

105دبلومطلح ة51944البرصةذكرقيرص عطا فزع295692

ن محمد صالح298018 106دبلومطلح ة51944البرصةذكرحسير

ن محمد297435 107دبلومطلح ة51944البرصةذكرجالل عبدالحسير

108دبلومطلح ة51944البرصةذكراحمد عبدالواحد مسيلم428313

109دبلومطلح ة51944البرصةذكرمحمد فؤاد غازي298378

110دبلومطلح ة51944البرصةذكراسعد عبداالمام نعاس296391

ن عبدالزهرة296300 111دبلومطلح ة51944البرصةذكرمنتظر حسير

112دبلومطلح ة51944البرصةذكررائد محمد حيال296134

113دبلومطلح ة51944البرصةذكرعلي كاظم قادر296376

114دبلومطلح ة51944البرصةذكرمحمد ماجد جمعة298185

115دبلومطلح ة51944البرصةذكرازهر جمعة عبد298027

116دبلومطلح ة51944البرصةذكرعلي جمعة عزيز296394

117دبلومطلح ة51944البرصةذكراحمد صدام محسن297358

118دبلومطلح ة51944البرصةذكريعقوب عبدالرزاق فرحان296353



119دبلومطلح ة51944البرصةذكرعذراء نعيم ضيغم298230

120دبلومطلح ة51944البرصةذكراحمد داخل مفتاح296879

121دبلومطلح ة51944البرصةذكراحمد عبدالخالق فالح428319

122دبلومطلح ة51944البرصةذكرعبداالمير جميل عبداالمير298250

ن دشر دحام296538 123دبلومطلح ة51944البرصةذكرحسنير

124دبلومطلح ة51944البرصةذكركرار عنيد عباس295232

125دبلومطلح ة51944البرصةذكررضا جابر عبدالجليل297312

126دبلومطلح ة51944البرصةذكرهيثم يوسف عبدالزهرة297215

127دبلومطلح ة51944البرصةذكرموس قيس عبدالخالق296508

128دبلومطلح ة51944البرصةذكرابراهيم اخميط علي295285

129دبلومطلح ة51944البرصةذكرمحمد مصطفن صادق298362

ن جعاز سلمان298356 130دبلومطلح ة51944البرصةذكرتحسير

ن كريم علوان296341 131دبلومطلح ة51944البرصةذكرحسير

132دبلومطلح ة51944البرصةذكرعلي احمد طاهر297932

133دبلومطلح ة51944البرصةذكريوسف عبدهللا هاشم512213

134دبلومطلح ة51944البرصةذكراحمد موس اوحيد297961

135دبلومطلح ة51944البرصةذكراحمد حسن فاضل296397

136دبلومطلح ة51944البرصةذكرعباس مطلق علي296420

137دبلومطلح ة51944البرصةذكرضياء عبدالستار غازي296547

138دبلومطلح ة51944البرصةذكركرار محسن ياش512156

139دبلومطلح ة51944البرصةذكرخلدون ياش هجول427591

140دبلومطلح ة51944البرصةذكروسام حاكم جابر296502

141دبلومطلح ة51944البرصةذكراحمد حيال عطية297020

142دبلومطلح ة51944البرصةذكرجواد عودة عبدالسادة297272

143دبلومطلح ة51944البرصةذكرغسان نوفل شامل298033

144دبلومطلح ة51944البرصةذكرمحمد قاسم جميل298073

145دبلومطلح ة51944البرصةذكرمحمد صباح نوري297392

ن محسن موس298206 146دبلومطلح ة51944البرصةذكرحسير

ن جليل298395 147دبلومطلح ة51944البرصةذكراحمد عبدالحسير

شاب297182 148دبلومطلح ة51944البرصةذكرمحمود عدنان شر

149دبلومطلح ة51944البرصةذكراحمد ستار شنان296904

150دبلومطلح ة51944البرصةذكراحمد مثبن مرتضن299308

151دبلومطلح ة51944البرصةذكرمحمد جي  صحن428332

152دبلومطلح ة51944البرصةذكروليد عبدالواحد علي297177

153دبلومطلح ة51944البرصةذكرمحمد حازم عاصي297318

154دبلومطلح ة51944البرصةذكرعلي كريم حميد298310

ن جمال غازي296821 155دبلومطلح ة51944البرصةذكرتحسير

ي297239
ن صالح راصن 156دبلومطلح ة51944البرصةذكرحسير

157دبلومطلح ة51944البرصةذكرمهنا جاسم محمد298511

158دبلومطلح ة51944البرصةذكرميثاق رحيم جابر295136

159دبلومطلح ة51944البرصةذكرمحمد مطر حميد297055

160دبلومطلح ة51944البرصةذكرحسن كاظم قادر296392

161دبلومطلح ة51944البرصةذكرفؤاد سامي جاسب296335

162دبلومطلح ة51944البرصةذكرعلي جبار رحيم297374

163دبلومطلح ة51944البرصةذكرسلمان نمر بجاي294759

164دبلومطلح ة51944البرصةذكرعبدهللا بالسم عبدالمحسن296990

165دبلومطلح ة51944البرصةذكرحسن رحيم عبدهللا298013

166دبلومطلح ة51944البرصةذكراباذر كامل كويم298301



167دبلومطلح ة51944البرصةذكرمرتضن اقبال ضيغم297025

168دبلومطلح ة51944البرصةذكرذوالفقار قيس عبدالخالق321645

169دبلومطلح ة51944البرصةذكرحسان نوفل شامل297929

170دبلومطلح ة51944البرصةذكراكرم باسم عمران294556

171دبلومطلح ة51944البرصةذكرعلي حسن جاسم298212

172دبلومطلح ة51944البرصةذكرزكريا شعبان عبد297172

173دبلومطلح ة51944البرصةذكريوسف رحيم جابر295469

ن عالء نوري428302 174دبلومطلح ة51944البرصةذكرحسير

175دبلومطلح ة51944البرصةذكراحمد بشير حسن296166

176دبلومطلح ة51944البرصةذكرعلي صادق علي296426

177دبلومطلح ة51944البرصةذكرمحمد خلف كاظم294809

ن عيدي شاكر300281 178إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحسير

179إعداديةطلح ة51944البرصةذكروسام سمير جعفر302000

180إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحمزة محسن ياش299270

181إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحميد محمد كريم542294

182إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعلي منصور جواد297680

ي اخميط294704
183إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعلي راصن

ن طه غالب428747 184إعداديةطلح ة51944البرصةذكرياسير

185إعداديةطلح ة51944البرصةذكرصباح عالء نوري428876

186إعداديةطلح ة51944البرصةذكرامير عدي سامي428793

187إعداديةطلح ة51944البرصةذكرجمال فاضل عباس303092

188إعداديةطلح ة51944البرصةذكراحمد رزاق عبدالزهرة297593

ن429453 ن فيصل عبدالحسير 189إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعبدالحسير

190إعداديةطلح ة51944البرصةذكرصالح عبدالعظيم هندي298279

191إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمحسن كريم ابراهيم428108

192إعداديةطلح ة51944البرصةذكرابوالحسن سمير فاخر428571

193إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمحمد صالح مزهر303779

194إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعقيل خضير هليل298058

195إعداديةطلح ة51944البرصةذكراحمد رمضان نارص300366

196إعداديةطلح ة51944البرصةذكراحمد حكمت طارش300422

197إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمحمد علي طالب295699

198إعداديةطلح ة51944البرصةذكرسجاد عبدهللا عاصي294787

199إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمنتظر مكي كاظم301333

 علي300397
200إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمسلم مرتضن

201إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحسن سوادي جابر296071

202إعداديةطلح ة51944البرصةذكركرار يوسف عودة321765

ن300889 203إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمحمد جودة حسير

ن429073 ن طاهر حسير 204إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحسير

205إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعلي مطرسر جابر512948

ن عبدالرضا قاسم303341 206إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحسير

207إعداديةطلح ة51944البرصةذكرياش عبدالرضا عزيز512620

208إعداديةطلح ة51944البرصةذكرسجاد حنون عبدالسادة294900

ن حنف303053 209إعداديةطلح ة51944البرصةذكرجعفر امير

210إعداديةطلح ة51944البرصةذكرامجد محسن حنون300876

ي297132 211إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمحمد نادي عبدالنب 

212إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعزيز جبار عزيز512632

213إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعلي شعبان عبد429264

214إعداديةطلح ة51944البرصةذكرغيث ضياء كامل297741



215إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمحمد جبار عزيز428996

216إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحسن عبدالكاظم شاكر300476

217إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحكيم عبداللطيف الزم429036

 علي512693
218إعداديةطلح ة51944البرصةذكرميثم مرتضن

219إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمحمد مهدي صالح302959

220إعداديةطلح ة51944البرصةذكرموس حسن جاسم301912

221إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحسن فالح حسن512609

222إعداديةطلح ة51944البرصةذكراحمد كريم جميل300977

223إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمنتظر يوسف جاسم296102

ي299448 224إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعلي محسن لعيب 

225إعداديةطلح ة51944البرصةذكراحمد عالء عبيد300241

226إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمحمد جابر عبدالجليل298840

227إعداديةطلح ة51944البرصةذكرفيصل كمال كاظم321944

228إعداديةطلح ة51944البرصةذكرسعد رحيم مفتاح302717

ي321820
ن عبدالزهرة ماصن 229إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحسير

230إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعلي مطرسر عويد426289

231إعداديةطلح ة51944البرصةذكرجعفر ماجد طالب300310

232إعداديةطلح ة51944البرصةذكرفراس ضياء جواد512643

233إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعلي لبيب سجاد428631

234إعداديةطلح ة51944البرصةذكراحمد محمد جاسم298917

235إعداديةطلح ة51944البرصةذكريوسف يحي خريبط302274

236إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمرتضن تيسير عيدان303691

ن جمعة حمود300863 237إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمحمدحسير

ن عالء قاسم512940 238إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحسير

239إعداديةطلح ة51944البرصةذكرفاضل سعيد جاسب428446

ن عائد قاسم295774 240إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحسير

241إعداديةطلح ة51944البرصةذكرسجاد محمد مهلهل429269

ن سلمان428921 242إعداديةطلح ة51944البرصةذكراحمد حسير

243إعداديةطلح ة51944البرصةذكرطيف ضمير عري    ج298777

244إعداديةطلح ة51944البرصةذكراحمد يوسف جبار297766

ي297787
245إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمحمد عبدالزهرة ماصن

246إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمحمد لطيف خلف302320

247إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحسن احمد عبدالخرصن295744

248إعداديةطلح ة51944البرصةذكرطاهر جاسم محمد302127

ن298036 249إعداديةطلح ة51944البرصةذكراحمد رعد حسير

ن302233 250إعداديةطلح ة51944البرصةذكرجالل نارص حسير

251إعداديةطلح ة51944البرصةذكرشكر سعدي شاكر297984

252إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعمار حسن عبداللطيف303024

253إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحسام محسن سالم296108

254إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمحمد شاكر عبدالحسن301278

255إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمحمد فؤاد كاظم295026

يف296125 256إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحسن علي شر

257إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعلي محمد اعبيد301876

258إعداديةطلح ة51944البرصةذكرفرحان مردان منىسي428366

259إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمحمد عبدالغفار عباس429052

ن اليذ باهض428474 260إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحسير

261إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحسن عامر عبدعلي301367

262إعداديةطلح ة51944البرصةذكرابراهيم ضياء صبيح295084



263إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعلي صباح عبدالجليل302258

264إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعلي صباح نوري297617

ي299351
ي هانن

ن
ن صاف 265إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحسير

266إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعباس قاسم عبود512657

267إعداديةطلح ة51944البرصةذكرقاسم كريم صدام428540

268إعداديةطلح ة51944البرصةذكربهاء يوسف جاسم298020

269إعداديةطلح ة51944البرصةذكرزين العابدين ستار جي 428959

 علي300850
ن 270إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعلي الهادي حسير

271إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمنتظر كاظم صبيح297096

272إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعلي كوثر ابراهيم512678

273إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعبداالمير ابراهيم مالك300508

274إعداديةطلح ة51944البرصةذكرسجاد رمضان عبدالحسن298520

275إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمرتضن ضياء خالد295637

ن300451 276إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمحمد قيس عبدالحسير

277إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعيىس حسن جاسم295057

278إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمسلم عادل جعفر428941

279إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعلي سالم كشيش302886

280إعداديةطلح ة51944البرصةذكرقاسم حسن موس298811

281إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمحمد حسن عزيز429245

282إعداديةطلح ة51944البرصةذكرنجاح حسن عبداللطيف295134

283إعداديةطلح ة51944البرصةذكرايهاب بشير عبدالوهاب299327

284إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحسن خرصن انتيش297706

285إعداديةطلح ة51944البرصةذكراحمد قاسم حنون303585

286إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحمزة اليذ مهدي302636

287إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحبيب مردان منىسي428335

288إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمحسن حكيم عبدالسجاد429279

ن لفته عباس299462 289إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحسير

290إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمحمود ماجد جميل297829

ي جارح428909 291إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعلي اكي  صي 

292إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمفيد عامر حيدر301939

293إعداديةطلح ة51944البرصةذكرزين العابدين علي سعد428724

294إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعلي عبدالواحد جبار512139

ن مردان عبدالباري299454 295إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحسير

296إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمناف مجيد حميد296025

297إعداديةطلح ة51944البرصةذكرسعد ضايف حليم301035

298إعداديةطلح ة51944البرصةذكركرار مرتضن شاكر300568

ن عالء كامل298820 299إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحسير

300إعداديةطلح ة51944البرصةذكرازهر كريم علي321848

301إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعدنان حكمت هادي297436

302إعداديةطلح ة51944البرصةذكرفهد رياض جارح301928

303إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعلي عقيل جارح428720

ن جمعة عبدالرسول301194 304إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحسير

305إعداديةطلح ة51944البرصةذكراحمد سعدي لطيف300426

306إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمهدي علي سعد303598

307إعداديةطلح ة51944البرصةذكرانور ابراهيم عبدالرزاق300264

308إعداديةطلح ة51944البرصةذكراباذر حسن عبداللطيف428847

309إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعبدالحميد مهدي حميد301132

310إعداديةطلح ة51944البرصةذكروارد قاسم اعبيد296777



ي رمضان خزيعل298292
311إعداديةطلح ة51944البرصةذكرراصن

312إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمصطفن عايد جابر512815

313إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمحمد عامر عبداالمير302790

314إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعلي عماد سالم294858

315إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعلي هادي مهلهل301089

316إعداديةطلح ة51944البرصةذكركاظم اسعد خزعل297910

317إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمروان نظير عبداالمير297817

318إعداديةطلح ة51944البرصةذكراباذر جعفر غضبان429499

319إعداديةطلح ة51944البرصةذكرجبار وطن كويم295072

320إعداديةطلح ة51944البرصةذكرهادي هيثم عبدالزهرة300179

 علي مزعل298007
ن 321إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحسير

 علي302927
ن 322إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعلي حسير

ن428873 ي عبدالحسير
323إعداديةطلح ة51944البرصةذكراحمد هانن

324إعداديةطلح ة51944البرصةذكرباسم عبدالزهرة عبدالعالي301972

ن303777 325إعداديةطلح ة51944البرصةذكريوسف ثنوان عبدالحسير

326إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمرتضن رمضان خزيعل512599

327إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمحمد عبدالرسول عباس429274

328إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعباس فاضل زكي296010

ن جبار حميد298023 329إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحسير

330إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحازم عبداللطيف حسن303770

331إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعلي اياد خضير428795

332إعداديةطلح ة51944البرصةذكراكرم جاسم مطرسر298323

333إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعمار ياش عبدالجليل301948

334إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمرتضن عيىس لطيف512626

335إعداديةطلح ة51944البرصةذكريحبر لقمان عبدالوهاب297937

336إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمحمد عماد عبداالله298822

337إعداديةطلح ة51944البرصةذكركرار وليد كيلو301104

338إعداديةطلح ة51944البرصةذكرحيدر موحان جاسم301891

ن303613 339إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمهدي صالح عبدالحسير

340إعداديةطلح ة51944البرصةذكرزين العابدين فالح رزاق428856

341إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعباس فاضل جبار294956

342إعداديةطلح ة51944البرصةذكرمحمد فالح رزاق429140

343بكالوريوسطلح ة51944البرصةذكراحمد نارص سعيد554897

344دبلومطلح ة51944البرصةذكربشير خلف اعبيد297833

ي جرمل296359
345دبلومطلح ة51944البرصةذكرعقيل غبن

346دبلومطلح ة51944البرصةذكرعالء جهلول حنون297334

347دبلومطلح ة51944البرصةذكرريحان كاظم عباس297264

348دبلومطلح ة51944البرصةذكرسلمان كامل عبيد297324

349دبلومطلح ة51944البرصةذكراياد سالم عبد427653

350إعداديةطلح ة51944البرصةذكربشير غانم هاشم297368

351إعداديةطلح ة51944البرصةذكرعلي ياش سلمان297396

1بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىلطيفة عبدالباقر مهدي317509

2بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىسامية حميد وحيد317367

3بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىكفاية جميل حنون317354

4بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىسليمة نعيم ضيغم317415

5بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىمريم عبدالهادي نعيم421731

6بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىوفاء جبار رحيم316417

7بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىبتول عماد جاهد319298



8بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىانوار سعد فاضل319705

9بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىسماح عبدالواحد جبار512321

10بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىغفران عباس فاضل320288

ي319887
11بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىنورد عبدالزهرة ماصن

ي317547 رؤى عبدالرضا لعيب 
12بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبى

13بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىهبة مصطفن صادق319259

14بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىسندس عبدالجواد كاظم316680

15دبلومطلح ة51944البرصةأنبىجميلة عبدالهادي نعيم512943

16دبلومطلح ة51944البرصةأنبىرغد كريم علوان320089

ة جاسم مبارك317311 17دبلومطلح ة51944البرصةأنبىامير

18دبلومطلح ة51944البرصةأنبىزينب جعفر عودة319823

19دبلومطلح ة51944البرصةأنبىمها عبدالسجاد حسن317390

20دبلومطلح ة51944البرصةأنبىميسون جبارة عبيد317519

21دبلومطلح ة51944البرصةأنبىهناء سلمان هادي315861

22دبلومطلح ة51944البرصةأنبىفهيمة محمد مهجر320238

23دبلومطلح ة51944البرصةأنبىاخالص داود سلمان320313

24دبلومطلح ة51944البرصةأنبىسميحة عيال كاظم296569

25دبلومطلح ة51944البرصةأنبىصابرين جبار رحيم296608

26دبلومطلح ة51944البرصةأنبىزهراء عبدالعباس فرحان317319

 علي320271
ن 27دبلومطلح ة51944البرصةأنبىرقية حسير

ن295905 فاطمة علي عبدالحسير
28دبلومطلح ة51944البرصةأنبى

29دبلومطلح ة51944البرصةأنبىوسن علوان عبدالجليل316660

30دبلومطلح ة51944البرصةأنبىاديبة عبدالجليل جواد320300

ن قاسم حنون320059 31دبلومطلح ة51944البرصةأنبىام البنير

ي حنون422792
32دبلومطلح ة51944البرصةأنبىعفاف راصن

33دبلومطلح ة51944البرصةأنبىعهود صالح جياد315935

34دبلومطلح ة51944البرصةأنبىافراح عبدالوهاب جاسم319673

35إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىوردة عبدالهادي نعيم422226

1بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىسحر فاخر سالم298197

2بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىنور محمد جاسم321801

3بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىفاطمة جميل حنون297048

4بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىسح  جبار كاظم298330

سعاد عبدعلي عبدالحسن297297
5بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبى

6بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىهدى احسان داود296884

7بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىتسواهن عبدالعظيم عبادي512153

8بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىسحر احسان فاضل297362

9بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىاديان صباح عنتيك426750

ي298173
10بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىفيحاء صالح راصن

ي427563  ابازيد لعيب 
ن 11بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىحنير

12بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىزهراء عبدالحسن كريم297042

ن فاضل427978 13بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىزهراء معير

اس زكي عزيز297027 14بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىني 

اطياف زكي طاهر298218
15بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبى

16بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىمريم خالد هجول298101

ن محيل296894 17بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىايناس عبدالحسير

ة مالك جاسب298174 18بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىامير

19بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىدعاء مزهر عبد296495

20بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىمروة سعدي لطيف298194



21بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىزينب ريسان خيون297328

22بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىنور كريم انتيش297162

23بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىامتثال سمير معتوق296869

24بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىمريم علوان عبدالجليل297402

25بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىلمياء سمير مردان297258

26بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىنجوه كريم هادي297223

27بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىزينب لفته مهدي298342

ي294705 سهير سعيد عبدالنب 
28بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبى

غصون سامي مانع297987
29بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبى

30بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىاسالم عبدالحسن عبدالزهرة297218

31بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىاالم كاطع اكريم296318

32بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىفاطمة مسلم جاسم297249

33بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىوجدان حسن محمد298237

ي295079
34بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىسارة رحيم هانن

35بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىسها عادل عبدالرضا298316

36بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىزينب عبدالرحمن موس296979

37بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىذكرى اديب طاهر297243

38بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىمنتىه فاخر عبدالرضا513783

39بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىحوراء نعيم ضيغم298234

ازهار علي مظلوم298119
40بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبى

41بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىايمان صدام حنون296327

42بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىانعام لطيف عبدالكريم296409

43بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىفاطمة عبداالمير محيسن297354

44بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىنبا كريم ابراهيم426049

45بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىضح قيس علي298071

46بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىنور سجاد جرمل298255

47بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىسوسن محمد اعبيد296915

ي مهلهل428340 48بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىسح  محبر

49بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىزينب فاضل جبار294990

50بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىفاطمة بطرس جابر298205

ن كامل296188 51بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىبتول حسير

52بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىسنار وليد خالد298190

53بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىمريم محمد جرمل296481

54بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىدعاء عبدالزهرة عبدالصاحب298288

55بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىايمان سليم اسماعيل298165

56بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىعلياء داود سالم295249

57بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىاسماء عبدالشهيد مزهر296931

58بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىايناس سجاد محسن297363

59بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىمها ماجد جمعة298728

60بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىزينة عبدالحي خلف297036

61بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىزينب غالب صبيح296059

62بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىفاطمة رياض عبدالمنعم298150

63بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىوسن لطيف خلف298169

64بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىنباء كريم انتيش299245

65بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىزهراء عودة نرص297914

66بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىامنة كامل حمد426122

67بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىاالء عبدالشهيد مزهر296928

68بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىمريم عدنان كاظم512148



69بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىرابحة ايوب حنتوش298286

70بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىغفران قاسم جميل297339

ي عبدالقادر298039
71بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىاسماء ماصن

72بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىنور وليد حبيب297254

73بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىزينب حسن عبدالعباس425879

74بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىايمان ضمد عبدالسجاد297269

75بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىابتسام سلمان كامل298387

76بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىفاطمة عبدالسادة عباس297419

77بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىسارة مزهر كيلو297209

78بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىزينه لفته عبدالزهرة426369

79بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىسارة عودة حيال297006

80بكالوريوسطلح ة51944البرصةأنبىسحر محسن كاظم298137

81دبلومطلح ة51944البرصةأنبىنغم جمعة مهلهل297305

82دبلومطلح ة51944البرصةأنبىصابرين عبدالرسول هاشم296442

83دبلومطلح ة51944البرصةأنبىاخالص نوري عبد298106

ي لقمان عبد297126
84دبلومطلح ة51944البرصةأنبىامانن

85دبلومطلح ة51944البرصةأنبىانوار عبد محمد426207

ي297186
86دبلومطلح ة51944البرصةأنبىفرقد عبدالزهرة ماصن

87دبلومطلح ة51944البرصةأنبىشيماء مرتضن عبدالحي298042

ن297116 88دبلومطلح ة51944البرصةأنبىنغم عبداالله حسير

دالل عالء عبدعلي298389
89دبلومطلح ة51944البرصةأنبى

90دبلومطلح ة51944البرصةأنبىمروة عبدالجواد كاظم296308

هللا297292 91دبلومطلح ة51944البرصةأنبىانعام عبدالرضا خير

92دبلومطلح ة51944البرصةأنبىحنان مرتضن مصطفن297979

93دبلومطلح ة51944البرصةأنبىرجاء كاظم سالم298061

94دبلومطلح ة51944البرصةأنبىبثينة عبدالشهيد شذر297982

95دبلومطلح ة51944البرصةأنبىنورالهدى عماد جاهد296970

96دبلومطلح ة51944البرصةأنبىايمان هواش عبدالصاحب296325

97دبلومطلح ة51944البرصةأنبىكوثر رمضان جاسم297234

ن297142 98دبلومطلح ة51944البرصةأنبىنداء عبداالله حسير

ذكاء غزال هيلي512162
99دبلومطلح ة51944البرصةأنبى

ي خميس298752 100دبلومطلح ة51944البرصةأنبىسعاد الج 

ي عبدالخالق فالح427755
101دبلومطلح ة51944البرصةأنبىتهانن

102دبلومطلح ة51944البرصةأنبىايمان ناجح جميل297301

ي فرحان خلف298410
103دبلومطلح ة51944البرصةأنبىامانن

104دبلومطلح ة51944البرصةأنبىنورالهدى هالل محارب512993

105دبلومطلح ة51944البرصةأنبىحنان احمد عبود512227

106دبلومطلح ة51944البرصةأنبىدعاء جي  عويد297283

107دبلومطلح ة51944البرصةأنبىسح  عامر عبدعلي296741

108دبلومطلح ة51944البرصةأنبىهنية سعود حسن427766

109إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىانعام صدام حنون298771

110إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىعبير عبدالخرصن كاظم295726

111إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىنرسين سالم عبدالكاظم297166

هنادي زكي طاهر302078
112إعداديةطلح ة51944البرصةأنبى

113إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىهناء نارص لفته297958

ن فالح حسن429090 114إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىحنير

115إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىسح  قاسم جميل299340

ي297467 116إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىلمياء شنان ناج 



ي512720
117إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىزينب ماجد كباسر

ن ايوب حنتوش299056 118إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىبنير

119إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىضح عادل عبدالرضا428128

120إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىهدى كريم نتيش303605

121إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىدعاء كريم علوان303247

ن محيل298754 122إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىزهراء عبدالحسير

123إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىعلياء رسن فاضل298273

124إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىسحر كاظم عبد512748

125إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىرعد مدلول عبدالرحمن294976

126إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىسارة وسام بشير298074

127إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىايمان حسن بدر298831

ي428824
128إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىفاطمة حامد كباسر

129إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىزمن عبدالستار جابر297640

ى عودة حيال295597 130إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىبرسر

131إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىزينب زهير عبدالوهاب301211

ي297141
ن
132إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىزينب عودة عوف

133إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىايمان رياض عبدالمنعم301961

134إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىزينب عايد جابر512802

نورالهدى مكي جميل301151
135إعداديةطلح ة51944البرصةأنبى

136إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىميساء طعمة رحيم299484

137إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىسارة توفيق عبدالخالق299478

138إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىعلياء مهاوي عبدالزهرة300923

139إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىجنان عالء قاسم512945

140إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىهبة خرصن خميس298815

141إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىحذام جمعة جاسم301222

142إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىزينب رمضان عبد298257

143إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىزهراء حسن بدر298836

144إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىهجران محسن جوك294908

145إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىتكتم احمد نارص554886

146إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىاسماء ستار كاظم299378

147إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىفاطمة خالد هجول301173

نور علي اخميط297930
148إعداديةطلح ة51944البرصةأنبى

149إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىفاطمة عبداللطيف قادر300215

150إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىبتول عباس فاضل297845

ن اخميط298803 151إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىفاطمة عبدالحسير

152إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىرقية حليم جابر295662

153إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىنجاة محسن سالم296098

فاطمة محسن علي512704
154إعداديةطلح ة51944البرصةأنبى

155إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىسكينة باقر ابراهيم300583

156إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىزينب شامل جبار302217

157إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىفاطمة عقيل جوال294758

ي428406 عال ابازيد لعيب 
158إعداديةطلح ة51944البرصةأنبى

159إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىزينب عبداللطيف قادر301981

ي عبدالعالي294889
160إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىفاطمة هانن

161إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىزهراء محمد مهدي299317

162إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىوفاء صالح هجول297333

163إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىزينب قاسم عبدهللا294817

ي عبدالقادر294998
164إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىانعام ماصن



165إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىفاطمة فتحي طاهر512770

166إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىابتهاج حليم جابر295685

ي297807
167إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىنور عبدالزهرة ماصن

168إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىزينب سعد فاضل302676

169إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىفاطمة فؤاد غازي301318

ي428503 رقية ابازيد لعيب 
170إعداديةطلح ة51944البرصةأنبى

171إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىفاطمة اديب طاهر295012

172إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىانعام مسلم جاسم299345

173إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىزهراء صادق جعفر296019

174إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىاشاء محمد جاسم300968

175إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىحوراء كامل حمد427704

176إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىمريم قاسم حنون301240

177إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىايمان كاظم محمد512789

178إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىمريم عيىس مغامس296113

179إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىتف  عرفات كاظم295610

180إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىاطياف كامل حمد429277

181إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىحوراء عبدالعظيم جبار428644

182إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىنور فؤاد كاظم429282

ن299370 183إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىامل جودت حسير

ن فضل302661 184إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىندى حسير

185إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىهدى لطيف عبدالباقر300383

186إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىاالء عبدالزهرة لفته429289

187إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىوداد خرصن انتيش297879

ي صي 429123
ن هانن 188إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىياسمير

189إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىمريم لقمان عبد512980

190إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىرقية خالد هجول302733

191إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىنورالهدى شعبان عبد298971

192إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىزينب يحبر جميل302044

193إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىاشاء علي مظلوم299313

194إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىدنيا محمد وارد299467

195إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىزينب قاسم جميل299334

196دبلومطلح ة51944البرصةأنبىيرسى يوسف جواد295008

ة حمزة خليل298267 197إعداديةطلح ة51944البرصةأنبىسمير

ن270181 1ماجستيرالهوي ر51945البرصةذكرسالم كاظم حسير

2ماجستيرالهوي ر51945البرصةذكرحيدر ستار مشكل254088

3ماجستيرالهوي ر51945البرصةذكرجبار بريسم كريم270192

4ماجستيرالهوي ر51945البرصةذكراحمد وهب ريسان251121

5بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرفليح فضالة كريوش301201

ن حميد نجم248232 6بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعبدالحسير

ن صالح لفته468826 7بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعبدالحسير

8بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعقيل جبار خيار254104

ن هزاع354658 9بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعبدالرضا حسير

10بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكراثير صياح فليح271113

11بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرمنترص يحبر هاشم248047

12بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرتوفيق زبيد جلوب248240

13بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعداد عوان رشك254083

14بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكريوسف علك صدام302308

15بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعدنان جمعة عبد269894



16بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرحيدر بري  ىهي عبدعلي248222

ن خلف511275 17بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعبدالعالي عبدالحسير

18بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرازهر عيدان حمود270198

19بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرحيدر جبار خيار269870

20بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعباس هادي جاسم349245

21بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكربسام كامل عبدعلي301652

22بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرمحمد عباس محمد355071

23بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرحمزه صبار حسن468822

24بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرطاهر شوك علوان269187

25بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكريعقوب عبد ضباح269191

26بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرجابر كاظم عالوي349137

27بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرسامح علي سهر270187

28بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرحسام علي عبود349107

29بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرميثم عبدهللا عودة248567

ن251061 30بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرربيع كاظم حسير

31بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكراحمد داخل غانم348597

32بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرطالب فياض عبدالزهرة269919

ي علوان301321 33بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعلي عبدالنب 

34بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرناطق مهودر محمد248776

35بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكراحمد حيدر عبدالرضا271126

36بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعبدالكريم ناظم عبدالكريم270168

37بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرامجد بدر محيديد269858

38بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرمهدي عبدالصاحب عبدالجبار321164

ن هزاع248092 39بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرصادق حسير

ي حسن458896 40بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرحسن عبدالنب 

ي بليش248017 ن صي  41بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرحسير

42بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرمحمد جواد كاظم251059

43بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرمرتضن حسن ذياب300536

ي عباس355004
44دبلومالهوي ر51945البرصةذكرماجد ثويبن

45دبلومالهوي ر51945البرصةذكرعدنان هاشم جاسب254084

46دبلومالهوي ر51945البرصةذكرمخلص ريكان عبدعلي248405

47دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحسن قاسم سمحاق248421

48دبلومالهوي ر51945البرصةذكرعادل نعمة زعيبل348478

49دبلومالهوي ر51945البرصةذكرعلي لطيف نعمة468825

50دبلومالهوي ر51945البرصةذكرعادل خرصن عبدالعباس270163

51دبلومالهوي ر51945البرصةذكرتوفيق عبدالرضا كاظم269883

52دبلومالهوي ر51945البرصةذكركمال عامر عبدعلي249125

53دبلومالهوي ر51945البرصةذكرفارس عبدهللا سمحاق348761

54دبلومالهوي ر51945البرصةذكرمازن عبدهللا مسلم348331

55دبلومالهوي ر51945البرصةذكرايمن علي سهر248950

56دبلومالهوي ر51945البرصةذكرمحمد فالح احمد348504

ي458845
ن
57دبلومالهوي ر51945البرصةذكرمحمد عبدالكريم عوف

ن251065 58دبلومالهوي ر51945البرصةذكرفوزي عبدالحسن حسير

59دبلومالهوي ر51945البرصةذكراحمد مجيد عبدهللا249100

ي محمد271116 60دبلومالهوي ر51945البرصةذكراسعد مشير

61دبلومالهوي ر51945البرصةذكرفارس عبدالمحمود عبدالعباس249152

62دبلومالهوي ر51945البرصةذكررافت علي يوسف511234

63دبلومالهوي ر51945البرصةذكرمحمد محمود رشك271108



64دبلومالهوي ر51945البرصةذكرعلي وادي صعيب270177

ن468827 65دبلومالهوي ر51945البرصةذكرداخل صاحب حسير

ن349092 ي حسير 66دبلومالهوي ر51945البرصةذكراحمد عبدالنب 

67دبلومالهوي ر51945البرصةذكرثامر قاسم سمحاق248802

68دبلومالهوي ر51945البرصةذكرمشتاق طالب عبدالرزاق349216

69دبلومالهوي ر51945البرصةذكرمهند داخل داود254101

70دبلومالهوي ر51945البرصةذكرعبدالباسط سعود حسن348409

71دبلومالهوي ر51945البرصةذكررعد فضالة كريوش349190

72دبلومالهوي ر51945البرصةذكرمحمد شالل عبدالكريم458869

73دبلومالهوي ر51945البرصةذكرمالك عادل عامر248067

74دبلومالهوي ر51945البرصةذكراحمد جواد كاظم300819

75دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحسن فليح فضالة301573

76دبلومالهوي ر51945البرصةذكرانور ناظم محيسن300898

77دبلومالهوي ر51945البرصةذكرزين العابدين جاسم محمد251081

ي254102 78دبلومالهوي ر51945البرصةذكرمدين نجم خضير

79دبلومالهوي ر51945البرصةذكرفالح يوسف ابوالهيل301102

هان نيشان348193 80دبلومالهوي ر51945البرصةذكربسام شر

81دبلومالهوي ر51945البرصةذكراكرم هاشم حميد511265

82دبلومالهوي ر51945البرصةذكرفؤاد عويص لفته248226

غام عبدالستار عبدالعباس248725 83دبلومالهوي ر51945البرصةذكررصن

84دبلومالهوي ر51945البرصةذكررافد كريم مناع254082

ي301403 85دبلومالهوي ر51945البرصةذكروليد خالد لعيب 

86دبلومالهوي ر51945البرصةذكرزياد خلف رسن302178

87دبلومالهوي ر51945البرصةذكرعلي عبدالرسول هاشم248181

88إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرفالح عبدالكريم ضهد248519

89إعداديةالهوي ر51945البرصةذكراسماعيل جميل مختاض302084

90إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرودود جمعة عبدهللا301003

91إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرتوفيق عبدالكريم ضهد254100

ي عباس300749
92إعداديةالهوي ر51945البرصةذكررائد ثويبن

1ماجستيرالهوي ر51945البرصةذكراحمد عادل شيهان460116

ي251969  عبدالنب 
ن 2بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعلي امير

3بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرامجد سامي نارص253480

4بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرمحمد عمار احمد251814

غام مالك حيدر253897 5بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكررصن

ن ناظم عبدالكريم253739 6بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرحسنير

7بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرمحمود عبدالعباس حامي253184

ن فوزي غضبان253214 8بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرحسير

9بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكراحمد مجيد خلف270753

10بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرحامد عبدهللا حامد253866

11بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكراحمد عاشور عبدالزهرة251855

12بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكراحمد حبيب عذير270335

 علي عبود253078
ن 13بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرحسير

14بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرياش فيصل مرهج251802

15بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعمار احمد عبدالحي299836

16بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكراحمد مجيد جاسم270734

17بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعبداللطيف طالب سهر270008

18بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرمحمد عبدالرزاق كماش253215

19بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكراحمد ماجد عبدالسادة251897



20بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكراحمد حبيب سالم346868

ي عكاب253195 21بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكربالل خير

22بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرحسن محمد سالم253092

23بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرمصطفن جاسم محمد252029

24بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرمحمد عدنان علي253486

25بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرمهند محسن ساجت247984

26بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرهيثم داخل كاظم253154

27بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكررشاد اسعد مختاض253221

ي270458
ن
28بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرمصطفن عبدالكريم عوف

29بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعالء صفاء دعبل252017

30بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرماهر عزيز فهد252013

31بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرمحمد طالب سهر270004

32بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرقتيبة ابراهيم عبدالرزاق270384

ن460085 33بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرمحمد احمد عبدالحسير

34بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرمنترص سعود حسن251919

ي252016 35بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعلي نوري عبدالنب 

36بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرميثاق كريم مهدي253858

37بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكراحمد ستار هاشم511188

38بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرجاسم وديع حاشوش248432

39بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكررائد قيس سعدون251791

40بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعباس ماجد عبدالسادة269045

41بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعبدهللا رعد صباح252027

42بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكركرار حامد رحيمة253272

43بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعبد نصار عدنان253095

44بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعبدالمحسن جواد عبدالكاظم253409

هللا253373 45بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرصالح محمد خير

46بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرحيدر عبادي مجبل252019

ي253105
ن
47بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرمحمد ميثم سناف

48بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرصادق رزاق قاسم511183

ي253505 49بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعلي فرحان لعيب 

50بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكركرار ريكان عبدعلي253852

51بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكراحمد حبيب مجيد253218

52بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرياش موفق عبد251965

ن خضير299653 53بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعفيف عبدالحسير

54بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرسعد احمد جبار270360

55بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرموس محمد عبدالكاظم253861

56بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرزهير ماجد عدنان253233

57بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرمصطفن عامر عبدالكريم253904

58بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعلي مهدي صالح270466

59بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكراحمد ربيع داود253868

60بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرلطيف علي عبدالعباس253893

ن270750 ن امجد عبدالحسير 61بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرحسير

ن عداي احمد270736 62بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرحسير

63بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعمار باسم دعير251981

64بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكراحمد خلف نعناع251812

ي253179
 
65بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكراسامة حسج شوف

ي253726 ن عبدالزهرة مشير 66بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرامير

67بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكراحمد حسن وحيد253896



ن299310 68بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعباس علي عبدالحسير

69بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرسعد صباح عبداالمير253264

ن احمد قدوري251804 70بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرحسير

71بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرصدام ميثم هاشم460262

72بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرمحمد مشكل فهد253731

ن عجه253792 73بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكراحمد حسير

74بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعلي غسان عبدعون270376

ي251974  عبدالنب 
ن 75بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرمهند امير

76بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرفاضل عبدالسالم عبود269070

77بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعباس فاضل رمضان251983

ي253751
ن
78بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرمحسن عبدالواحد عوف

79بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرحمزة عبدمسلم كامل270352

80بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرعلي مبارك عبدالحسن253747

81بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكربالل ستار مشكل253202

ن299537 82بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرحسن علي عبدالحسير

ن محمد جاسم252025 83بكالوريوسالهوي ر51945البرصةذكرحسير

ن251956 ن كريم حسير 84دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحسير

85دبلومالهوي ر51945البرصةذكرعالء اليذ غانم253413

86دبلومالهوي ر51945البرصةذكرهادي محمد فالح299816

87دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحمزة علي هاشم253190

 علي صي 253387
ن 88دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحسير

89دبلومالهوي ر51945البرصةذكررائد ربيع داود248246

90دبلومالهوي ر51945البرصةذكرضياء عبدهللا سلمان253400

ن رمضان عبدالزهرة300115 91دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحسير

92دبلومالهوي ر51945البرصةذكراحمد داخل كاظم253797

ن عبدمسلم كامل299164 93دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحسير

94دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحيدر عادل طاهر253849

95دبلومالهوي ر51945البرصةذكرذوالفقار عبدالمحسن سعدون253872

96دبلومالهوي ر51945البرصةذكراسامه محمد محيسن251993

97دبلومالهوي ر51945البرصةذكراحمد علي جباري299054

98دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحسن فؤاد عبدالكريم253886

99دبلومالهوي ر51945البرصةذكريحبر سجاد عبدالستار253089

100دبلومالهوي ر51945البرصةذكرمهدي محسن هاشم460137

101دبلومالهوي ر51945البرصةذكرعلي ستار جبار251821

102دبلومالهوي ر51945البرصةذكرازهر بدر محيديد270343

103دبلومالهوي ر51945البرصةذكرلؤي موحان نارص253422

104دبلومالهوي ر51945البرصةذكرامير عبدالمول راهي299105

105دبلومالهوي ر51945البرصةذكركرار احمد صحن269042

ن حسن بتور269034 106دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحسير

ن سعيد تحسن253965 107دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحسير

هللا251824  محمد خير
108دبلومالهوي ر51945البرصةذكرمصطفن

109دبلومالهوي ر51945البرصةذكرهاشم عبدالرضا هاشم251877

ن حافظ سالم253261 110دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحسير

111دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحيدر احمد عبدالحي388920

112دبلومالهوي ر51945البرصةذكرعلي عماد قدوري251800

113دبلومالهوي ر51945البرصةذكرعلي طالل عاشور253776

114دبلومالهوي ر51945البرصةذكرفؤاد علي شبانة253196

115دبلومالهوي ر51945البرصةذكرمصطفن نجيب شفيق270418



ن عبادي270366 116دبلومالهوي ر51945البرصةذكراحمد حسير

ي253257 117دبلومالهوي ر51945البرصةذكرابراهيم احمد عبدالنب 

118دبلومالهوي ر51945البرصةذكرمنذر يعرب رمضان252020

119دبلومالهوي ر51945البرصةذكرغزوان فيصل غازي346840

ن جواد كاظم270372 120دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحسنير

121دبلومالهوي ر51945البرصةذكرعلي علك ذاري346860

 سامي محمد252011
122دبلومالهوي ر51945البرصةذكرمصطفن

ي269059
123دبلومالهوي ر51945البرصةذكرغيث حامد ثويبن

124دبلومالهوي ر51945البرصةذكرمؤمن صباح عبدالكريم251849

125دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحيدر عبدالزهرة علي252022

126دبلومالهوي ر51945البرصةذكرليث عباس شناوة253816

هللا251782 127دبلومالهوي ر51945البرصةذكرعلي نوفل خير

هللا253071 128دبلومالهوي ر51945البرصةذكرادريس قيرص خير

129دبلومالهوي ر51945البرصةذكرمحمد قادم عبيد253854

130دبلومالهوي ر51945البرصةذكرزكريا جواد كاظم270756

ن حالوي253230 ن عبدالحسير 131دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحسنير

132دبلومالهوي ر51945البرصةذكرعبدالمحسن شعبان كاظم252024

ن حكمت نعمة253081 133دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحسير

134دبلومالهوي ر51945البرصةذكرعباس قاسم عبد252021

135دبلومالهوي ر51945البرصةذكرعلي قيس سعدون270361

136دبلومالهوي ر51945البرصةذكرعبدالمهيمن فرج شبانه253824

137دبلومالهوي ر51945البرصةذكرعلي رشيد عامر253252

ن ماجد عبدالساده251879 138دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحسير

139دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحيدر جواد كاظم253806

140دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحماد رياض قاسم252030

141دبلومالهوي ر51945البرصةذكرمحمد سعيد حيال252015

142دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحسن عبدالوهاب سالم251872

143دبلومالهوي ر51945البرصةذكرمهدي صبار حسن253134

144دبلومالهوي ر51945البرصةذكرمحمد عبدهللا عبدالهادي298999

ن حسن فاخر253521 145دبلومالهوي ر51945البرصةذكرياسير

146دبلومالهوي ر51945البرصةذكرعلي جبار عبدالرزاق253345

ن هاشم253890 147دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحسن تحسير

148دبلومالهوي ر51945البرصةذكرمحمد طالب داخل253198

149دبلومالهوي ر51945البرصةذكرمحمد مكي علي253341

150دبلومالهوي ر51945البرصةذكرصادق جعفر جمعة270447

151دبلومالهوي ر51945البرصةذكراحمد حكمت نعمه253079

ي270251 152دبلومالهوي ر51945البرصةذكرعلي اسعد عبدالنب 

153دبلومالهوي ر51945البرصةذكربهاء حبيب مجيد248065

154دبلومالهوي ر51945البرصةذكراحسان هادي راهي270368

155دبلومالهوي ر51945البرصةذكرزيد خالد صباح253243

ي253853 156دبلومالهوي ر51945البرصةذكرعلي محمد مشير

157دبلومالهوي ر51945البرصةذكرعبدالملك نصار عدنان253406

158دبلومالهوي ر51945البرصةذكرنرصهللا صبيح حمود269031

ن زاهد عبدالحسن251894 159دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحسير

 علي محمد251978
ن 160دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحسير

161دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحارث عبدالستار عبدالعباس511179

162دبلومالهوي ر51945البرصةذكرعبدهللا يوسف عبدالزهرة251875

163دبلومالهوي ر51945البرصةذكرعلي هادي شالل511190



ن سالم عديم251958 164دبلومالهوي ر51945البرصةذكرحسير

ي297000
ن
165إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمحمد باقر عوف

166إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعالء خضير صالح296937

167إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمرتضن احمد قدوري269942

ن عماد قدوري270041 168إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحسنير

169إعداديةالهوي ر51945البرصةذكررسول صباح بشير253698

170إعداديةالهوي ر51945البرصةذكركرار ثائر سليم511612

171إعداديةالهوي ر51945البرصةذكراباذر عباس عذاري269901

172إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمنتظر عبدالغفار عزيز270015

173إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمحمد قيس بشير269134

ي عبدالعالي269915
174إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعلي هانن

175إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحسن ريحان عبدالكاظم253757

176إعداديةالهوي ر51945البرصةذكراحمد عبدالسالم كاظم250439

177إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحسن حيدر عبدالرضا270029

178إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرليث راشد كشكول258150

179إعداديةالهوي ر51945البرصةذكراحمد ماجد رزاق257854

180إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعباس حمد حسن257611

ن269935 ن سعد حسير 181إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحسير

ن سجاد عبدالحسن269173 182إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحسنير

183إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمهيمن سعود حسن270133

ن فيصل عبدالرضا269141 184إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحسير

185إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرليث ريحان دهري253901

186إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرصهيب عبد الخالق عبد الكريم248457

187إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعلي محمدباقر سالم270023

ن251786 188إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعبدهللا كريم حسير

ن مجيد عبدالكاظم269927 189إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحسير

190إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحيدر منذر عزيز253744

191إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرجعفر مجيد عبدالكاظم269131

ن حيدر عبدالرضا270017 192إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحسنير

193إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحمزة رياض عبدالواحد320960

194إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحسن فالح عبدالكريم247501

ي253845
ن
195إعداديةالهوي ر51945البرصةذكراحمد اديب شاف

196إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحسن نوري عبدالرسول250310

197إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمحمد جعفر جمعة258872

198إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرجعفر اسعد عبد459355

ن260613 199إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمحمد جبار عبدالحسير

200إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمصعب محمد محيسن269968

201إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمنتظر احسان حزيم253811

ن511623 202إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمحمد امجد عبدالحسير

203إعداديةالهوي ر51945البرصةذكررسول عباس عبدالرزاق258049

ي270266 204إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعباس عبدالزهرة عبدالنب 

205إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعلي منصور كاظم269951

206إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرازهر شعبان حميد459261

ي269975
207إعداديةالهوي ر51945البرصةذكراحمد حامد ثويبن

208إعداديةالهوي ر51945البرصةذكراحمد رائد عبدالحسن247753

209إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمحمد عدنان علي270093

210إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرجواد عبدالكاظم عبدالزهرة253672

211إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعباس عبدالغفار عزيز270018



212إعداديةالهوي ر51945البرصةذكراحمد عدنان عبدالرحيم259489

213إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحيدر قادر ذاري250371

214إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمحمد زهير فرحان511175

215إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمصطفن وهاب محمد269137

ي259576  نوري عبدالنب 
ن 216إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحسير

217إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعباس يوسف علك269973

ن ازهر عبدالكريم249474 218إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحسير

219إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحيدر حكيم بدر253817

220إعداديةالهوي ر51945البرصةذكراحمد ستار مشكل299187

ن عمار احمد297160 221إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحسنير

222إعداديةالهوي ر51945البرصةذكركرار ميثم هاشم511609

ن عبدالسالم عبدالكريم258309 223إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحسير

224إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمحمد احمد قدوري269948

225إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرصادق عبدالرزاق حميد511629

ن فدعم249600 226إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعلي حسير

227إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمصطفن سعيد تحسن253763

ن نايف260912 228إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعالء حسير

229إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمحمد سجاد عبدالحسن270027

230إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمنتظر ربيع داود250364

231إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرصكر سليم كطامي258105

232إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمسلم عبود داخل270077

233إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمهدي رعد محمود347486

234إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعبدالرزاق هاشم عبدالرزاق270193

235إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرصباح عودة لطيف253785

236إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرسجاد لفته جي 269949

ن رحمان249789 237إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحمزة عبدالحسير

238إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمرتضن قاسم كريم270320

239إعداديةالهوي ر51945البرصةذكركرار حكيم بدر250652

ن عدي كاطع270148 240إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحسير

ن صالح458977 241إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحسن عبدالحسير

242إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحمزة حجام عبيد270665

243إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمحمد علي محمدحسن259272

244إعداديةالهوي ر51945البرصةذكراحمد زهير حيدر249690

245إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعباس عبدالرضا عبدالزهرة459278

ن عبدالواحد نعمة250181 246إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحسير

247إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعباس قيس بشير270032

248إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمحمد ابراهيم عبود296952

249إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحيدر باسم دعير270000

 علي260541
ن 250إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرصادق امير

251إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرسامي عبدالزهرة علي297447

ن عجة249532 252إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمرتضن حسير

253إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعلي حميد عذير253907

ي297256
254إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعلي حامد ثويبن

255إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمحسن شهاب احمد253892

256إعداديةالهوي ر51945البرصةذكراحمد خالد كريم251871

257إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعلي فارس عامر296738

258إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرباقر عادل شاكر459378

259إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعلي ناظم سالم270657



260إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرزين العابدين خالد صدام259711

ي347211 261إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحسن حيدر عبدالنب 

262إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمرتضن محمد قاسم253788

263إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرجعفر صادق عبدهللا253766

264إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرطارق عزيز فهد296836

265إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمرتضن عبدهللا احمد250204

ي251318 266إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمحمدباقر احمد عبدالنب 

267إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعلي رعد حسن259227

268إعداديةالهوي ر51945البرصةذكراحمد رحمن غياض270159

269إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعالم عيىس جواد247611

270إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعبدالصمد عبدالوهاب حسن270655

271إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرزكريا علي عبدالرضا347415

272إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرهشام نايف غرديل257718

ي عكاب249742 273إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمحمد خير

274إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمحمد نعيم بشير249636

275إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرهشام محمد جاسم257767

276إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرباقر علي هاشم269139

ي247644 277إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرستار عباس لعيب 

يف ناجض511602 278إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعلي شر

279إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمصطفن سجاد عبدالحسن253951

ن ذاري253871 280إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعلي حسير

281إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرصالح احسان حزيم259613

282إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمحمد جبار بخيت269125

283إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرزين العابدين رياض صقر297597

284إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعلي جواد كاظم253877

285إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعبدهللا عبدالغفار عزيز270034

286إعداديةالهوي ر51945البرصةذكركاظم جواد كاظم269160

287إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمسلم سعدون جياد270003

288إعداديةالهوي ر51945البرصةذكريوشع احمد عبدالحي269993

ن جليل346998 289إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعباس حسير

290إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمصطفن عيدي كماش247720

291إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحسن رمضان عبدالزهرة297058

292إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرضياء جميل لفته253713

ن داخل عبدالمحسن270311 293إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحسير

ن ابراهيم خلف270142 294إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحسير

295إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمحمد حبيب محمد251333

296إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحسن عبدالحي عبدالرزاق270002

297إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعبدمحمد فياض عبدالزهرة257826

ي269920  عبدالنب 
ن  امير

298إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمصطفن

299إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعبدالمحسن فياض عبدالزهرة253801

300إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرامير عدي دعير250108

301إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرجعفر ابراهيم جميل270259

302إعداديةالهوي ر51945البرصةذكراحمد قاسم جبار297220

303إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمحمد شاكر شلتاغ269911

304إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعباس عبدالمطلب هاشم248561

305إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمحمد حكمت نعمة253083

306إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرزين العابدين عادل عامر250524

307إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعلي عباس هاشم249568



308إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرايوب جبار بخيت269120

ن وادي رضا270012 309إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحسير

310إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعامر سلمان جودة299681

311إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمسلم ذياب غانم544501

ي269989  اسعد عبدالنب 
ن 312إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحسير

313إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمصطفن حمزة صبار459089

314إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعلي حسن ذياب297095

315إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعلي فالح عبدالكريم250632

ي250558 316إعداديةالهوي ر51945البرصةذكراحمد نجم عبدالنب 

317إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمجتب  كاظم عبد296908

318إعداديةالهوي ر51945البرصةذكركرار سامي خريبط258217

319إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعباس لفته جي 321072

320إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمحمد حميد غانم250456

321إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحذيفة توفيق صينخ349228

ي حنان259161 322إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرابراهيم خير

323إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعلي خميس دخيل260580

ي253927
324إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمهدي صالح راصن

325إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعبدهللا صادق عبدهللا253681

326إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحمزة قيرص عبدهللا269170

327إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعبدالهادي نارص عبدالرزاق270174

328إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمحمد احسان مطرسر258515

329إعداديةالهوي ر51945البرصةذكررزاق كاظم شعالن251847

330إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعلي عبدعلي كاظم253956

331إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعباس خالد شيهان459039

332إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحيدر حبيب عذير260163

333إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمحمد جمعة فالح269157

ي253348
ن
334إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرمحمود يونس سناف

335إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرحسن كامل عبدعلي253911

336إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرجعفر محسن ريسان270653

ن فالح253955 337إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعلي حسير

338إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرعباس ضياء عبدالزهرة297291

339دبلومالهوي ر51945البرصةذكرعبدالكاظم سامي مروح251851

340دبلومالهوي ر51945البرصةذكرمعن صدام عبدهللا253405

341دبلومالهوي ر51945البرصةذكرياش شوك علوان251864

342دبلومالهوي ر51945البرصةذكراكرم صينخ جعفر253380

343إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرغزوان سمير عبدالوهاب270173

ي عبداالمير حمدان272943
344إعداديةالهوي ر51945البرصةذكرهانن

هللا271123 رحاب زكي خير
1بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبى

ي253807 هناء جري لعيب 
2بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبى

3بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىغفران صكر جي 269912

ن309836 4بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىجنان عدنان عبدالحسير

ن249110 5بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىابتهال عبدهللا حسير

6بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىزهرة سوادي شوك271120

7بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىهديل قيس سعدون271111

8بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىغفران حافظ سالم349146

9بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىمنون فاضل محمد270715

10بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىمروة عبدالرضا عبدالزهرة271119

ايات علي محمدحسن511207
11بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبى



12دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىرملة قاسم سمحاق348980

13دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىضح محمد حسن248236

ن269198 14دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىصبا حبيب عبدالحسير

ة سالم جعفر248334 15دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىبشير

ن349045 16دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىصبيحة كاظم حسير

17دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىزينب كاظم عباس248632

18دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىازهار فاضل رمضان248597

19دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىنجالء كامل عبدالسادة511269

ن269203 20دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىهبة حبيب عبدالحسير

21دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىمريم صالح غانم249132

ن348253 22دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىذكرى يوسف ياسير

23دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىرشا محمد حسن348166

24دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىجنان مجيد عبدهللا270158

25دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىعتاب صكر جي 254080

ن349067 26دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىحال كاظم حسير

27دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىهنادي عبدالزهرة عبد349175

28دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىنجاة قاسم حنون511277

29إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىعواطف جمعة عبدهللا249103

ن251124 ن مفي  30إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىساجدة عبدالحسير

غيدة عبدعلي غدير296882
31إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبى

1بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىاالء يوسف علك270506

2بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىازهار بدر محيديد253810

3بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىهويدة شاكر عبدالقائم269051

4بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىامنة قاسم لفته252028

ن نرص248622 5بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىافراح عبدالحسير

6بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىهدى محمد كاظم270472

7بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىحنان محمدصالح لفته252023

8بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىمواهب داخل داود248714

9بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىابرار فالح جاسم252026

10بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىوفاء محمد جواد300089

11بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىامنة حسن ذياب300169

ي253769
ن
12بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىرملة عبدالواحد عوف

13بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىفاطمة توفيق عبدالكريم253836

14بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىايات هيثم فيصل349347

15بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىسماح سكر جي 253204

16بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىضح سامي عبدالكريم253087

17بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىفاطمة حميد داود253124

18بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىزينب مثبن جاسم270333

19بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىزينب جواد كاظم253073

20بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىايمان داخل مبارك251794

21بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىعلياء سعد مناع251858

ن نرص253188 22بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىزينب عبدالحسير

23بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىسمية ياش لفته253224

ن لفته253141 24بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىشفاء عبدالحسير

25بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىزينب عبدالرضا جاسم252007

26بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىايناس ماجد محيسن299615

27بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىايمان احمد عبدالحي270759

28بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىزينب ثامر حمزة251818



29بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىرقية طالب عبدالرزاق253900

30بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىشفاء عباس منشد269095

31بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىندى داخل مبارك253207

32بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىكفاية جي  شهيد253205

ن كريم251860 33بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىزينب عبدالحسير

34بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىزهراء ستار عبدالكريم253415

35بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىنرجس عبيد كاطع253354

36بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىرؤى حبيب عذير270380

37بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىبنان محمدصالح لفتة253128

 سامي عبدالكريم253884
ن 38بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىنرمير

39بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىمريم احمد قدوري251809

40بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىزينب مهدي عبدالرسول253390

ي علوان248385 نورس عرن 
41بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبى

42بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىدعاء احمد قدوري248489

ي253131
ن
43بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىمنتىه اديب شاف

ندى عبدعلي كاظم253862
44بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبى

45بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىزينب علي عمران253414

46بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىايمان كاظم مهلهل253489

47بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىاالء علوان داود253384

48بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىاشاء جعفر لطيف269076

49بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىنوران حميد سالم252031

50بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىهبة عبدالقادر بحر253203

51بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىرغد صالح عبدالمهدي253813

52بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىحوراء كريم مناع269014

ن صالح460066 53بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىوسن عبدالحسير

54بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىهدى هادي شالل460149

55بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىحوراء جواد كاظم253781

56بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىطيف يوسف علك299085

57بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىسحر يوسف عودة270439

58بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىزينب عبد طعمة270407

59بكالوريوسالهوي ر51945البرصةأنبىميعاد جري سلمان269021

ايالف علي محمدحسن270364
60دبلومالهوي ر51945البرصةأنبى

61دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىسكينة محمدصالح لفته253276

62دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىايمان كامل خلف248364

63دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىنورالهدى جبار ابراهيم248589

مها سلمان عبدعلي269063
64دبلومالهوي ر51945البرصةأنبى

65دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىوسن رزاق مسلم253973

66دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىازهار سوادي شوك253228

67دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىزينب زياد حامد251796

ن حسن عودة270814 68دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىحنير

69دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىحميدة نارص منشد253800

70دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىاسماء فاضل رسن253075

71دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىرحاب صبيح مكلف248769

72دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىازهار احمد عبدهللا270358

73دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىايات رحيم فاخر253146

74دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىزينب جواد كاظم299074

75دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىزينب عبدالستار مهلهل253802

وق عبدالرضا مكي251882
76دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىشر



77دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىسارة سهل محمد253236

ي علوان251890 عذراء عريب 
78دبلومالهوي ر51945البرصةأنبى

ي253076
ن
79دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىمنال يونس سناف

وق حميد هاشم253072 80دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىشر

81دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىتبارك عقيل غياض253114

ي248155
ن
82دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىنوره اديب شاف

ن لفته253392 83دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىدعاء عبدالحسير

ي355019
ن
84دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىضح عبدالكريم عوف

85دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىزينب حسن علي252018

86دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىسارة عبدالحي عبدالرزاق253212

87دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىخديجة داخل داود253720

88إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىفاطمة فارس عامر459131

89إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىلهيب اسعد محمدحسن269982

90إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىمنار سعدون قدوري296774

ن251961 91إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىحوراء ستار عبدالحسير

ي269986
 
92إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىنورالهدى سليم شوف

93إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىفاطمة عبد طعمة270274

مروة علي حمدي270663
94إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبى

95إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىمريم محمد جاسم253828

ن محمد عبدهللا270291 96إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىحنير

مريم عدنان علي250160
97إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبى

98إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىندى قيس محسن248127

ن حالوي270932 99إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىاية عبدالحسير

ن رمضان شعالن259104 100إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىبنير

هللا249393 101إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىزينب سجاد خير

ن269909 102إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىاية حبيب عبدالحسير

103إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىايالف اثير سعد250572

ي247692 104إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىميسون عباس لعيب 

105إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىزينب ابراهيم عبدالكريم349076

106إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىنرسين صباح جواد260017

107إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىايمان نعمة محمد347476

ي صبار253874
 
ى شوف 108إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىبرسر

ي348133 هبة احمد عبدالنب 
109إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبى

110إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىنور حسن فدعم248206

111إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىنمارق فاضل محمد251326

ن عبدالرضا هاشم270498 112إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىام البنير

113إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىسح  يوسف عودة269980

هللا347333 114إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىهديل عبدالسادة خير

115إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىهدى عبدهللا احمد251315

116إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىهدى نعمان عزيز269148

117إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىفاطمة عادل نعمة253778

118إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىزينب حيدر عبدالرضا270640

119إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىاالء جواد كاظم253885

نور محمدعلي فالح247568
120إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبى

121إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىضح سالم هاشم253685

122إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىايمان عماد مناع253923

123إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىنبا عارف عامر253850

ي259369 124إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىزينب خالد عبدالنب 



ن عبدالمهدي247623 125إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىعلياء عبدالحسير

126إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىفاطمة مهدي عبدالرسول250243

ي270007 رباب حكيم عريب 
127إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبى

128إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىرملة عارف عامر253860

129إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىامنة جواد كاظم269162

130إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىزهراء سهل محمد253191

131إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىنور صباح بشير260427

132إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىضح جواد قدوري511620

133إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىنور عماد نارص253916

134إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىرقية عداي احمد269165

135إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىزهراء يوسف علك258662

136إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىزهراء مهدي داخل251311

137إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىمبن ممتاز كاظم347049

138إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىصب  حمد حسن258356

139إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىزهراء لفته هجول257985

ن269167 140إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىفاطمة احمد عبدالحسير

ي270129
141إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىفاطمة صباح راصن

142إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىفاطمة فاضل محمود511628

143إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىفاطمة حافظ عالوي270214

144إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىاالء سالم هاشم253691

145إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىحسناء عبدالمحسن عزال269960

146إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىهيبت ستار ابراهيم258263

147إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىايه فالح عبدالكريم253729

148إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىكوثر عقيل حرب269997

149إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىنورالهدى حكم ذاري269154

ن حسن محسن270649 150إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىحنير

151إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىزهراء زغير صي 270122

152إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىفاطمة عدي فالح296857

153إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىزينب جبار غانم270281

154إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىشيماء رحمن غياض257952

ي247664 155إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىغصون عباس لعيب 

156إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىايمان حسن فدعم251325

ي269941
157إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىفردوس جبار راصن

158إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىزينب محمدعلي فالح321939

159إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىايات رشاش محمد269966

هللا347510 160إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىنورة عبدالسادة خير

161إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىفاطمة فالح جاسم248675

162إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىاشاء رحمن غياض259024

163إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىايالف يوسف علك258761

164إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىفاطمة دعير منشد297558

165إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىنورس صالح عبدالمهدي249312

166إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىثريا احسان مطرسر270056

167إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىفاطمة شعبان فدعم270645

168إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىمريم مهدي عبدالرسول249493

169إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىدجلة هادي جاسم253883

170إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىزينب بشير دويلة297385

فاطمة علي محمدحسن511627
171إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبى

172إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىشمس معتوك نرص346915



173إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىزهرة نارص منشد260849

174إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىزينب رشاش محمد269963

ي460701
ن
175إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىرباب عبدالواحد عوف

176إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىزينب عداد عوان253139

هللا248099 177إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىفاطمة قيرص خير

هللا269954 178إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىفاطمة رزاق خير

179إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىفاطمة جواد كاظم251798

180إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىنور رعد محمود347283

181إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىايناس عدنان جمعة260776

بيداء رضا علي511630
182إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبى

183إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىخديجة موفق صينخ258450

184إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىخديجة ابراهيم داخل249847

185إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىفاطمة رياض اسماعيل270302

186إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىزينب رعد صدام269178

187إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىليل رياض محمد253791

188إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىفاطمة قاسم نعيم249345

ن270202 189إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىمريم رياض عبدالحسير

190إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىزهراء كريم مناع254030

191دبلومالهوي ر51945البرصةأنبىوجدان عبدالزهرة حسن299570

192إعداديةالهوي ر51945البرصةأنبىسعاد حيال موس248536

1ماجستيرالش رش51946البرصةذكرمحمود هاشم محسن16761

2ماجستيرالش رش51946البرصةذكررائد محمد لزم350464

3بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعائد نكري لعيوس16375

4بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعبدالحسن جي  عبيد16295

ي144565
5بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرقاسم نارص منان 

6بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمغامس جابر كريم17812

7بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرشفيع عبود عودة16592

8بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعالء نارص جارح351683

9بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرجبار نارص كريم20303

10بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرهشام نايف طاهر350319

11بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعدنان عبدالجليل محمد21382

 علي محي16546
ن 12بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسير

13بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمصطفن ابوالهيل جهلول144547

14بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعيىس ابوالهيل جهلول16323

15بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرطالل علي كريم491843

16بكالوريوسالش رش51946البرصةذكراحمد يحبر حسن20426

17بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمقدام جميل حسج16536

18بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمثبن نوري محمد16380

19بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرازهر كاظم مكي350071

20بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرزاهد عبدالرحمن عبدالحسن21427

21بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمخلص كامل خلف16709

ن16315 22بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعبدالمطلب صباح حسير

23بكالوريوسالش رش51946البرصةذكررفعت عبدالرحمن عبدالحسن21353

ي اسماعيل فعيل21363
24بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحف 

25بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمنذر عطا يرس144546

ي16713
ن
ن بصو صاف 26بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسير

27بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعقيل حميد حسون20359

28بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعقيل مسلم جاسم21418



ي350221
29بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرايهاب عاصي راصن

ن نعيم21402 30بكالوريوسالش رش51946البرصةذكراحمد حسير

31بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمشتاق محمد جاسم350274

ن16343 32بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعبدالكريم ذاري حسير

33بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرنديم عبدهللا عبدالرضا550710

34بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحيدر حميد عباس144568

35بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحازم عبادي جاسم144561

ن20464 ي لطيف حسير
36بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرراصن

37بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمحمد جاسم محمد16501

38بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعالء عبدالرحيم حنون350286

39بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرفؤاد داود سلمان390101

40بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرممدوح جواد كاظم17795

41بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسن هادي زعيبل20379

 علي لفته21378
ن 42بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسير

ن21376 43بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرطالب لطيف حسير

ن16601 ن عبدالرحيم حسير 44بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسير

45بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرباسم محمد سالم351349

46بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعباس عبدهللا عباس350429

47بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمحمد ضياء عبدالحي351287

48بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرانس عبدالباري علك144555

49بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعالء غالب نارص491860

50بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرامجد عبيد مغامس17803

51بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرسعيد جاسم محمد21393

52بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسن تميم عبدالرحمن16404

ن سلمان491861 53بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعلي حسير

54بكالوريوسالش رش51946البرصةذكراحمد قضي بصيو16337

55بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرانور هاشم محسن350056

56بكالوريوسالش رش51946البرصةذكراكرم طارق مطرسر20447

57بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرقاسم محمد طاهر551320

58بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمراد داود سلمان350336

59بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسام سعدون عبيد16395

60دبلومالش رش51946البرصةذكرجواد كاظم كريم351580

61دبلومالش رش51946البرصةذكرحليم داوي عبيد350121

62دبلومالش رش51946البرصةذكرعلي محمد عبيد21410

ي20295
63دبلومالش رش51946البرصةذكرعبدالخرصن محمد عان 

64دبلومالش رش51946البرصةذكرمرسل خلف شاكر17822

65دبلومالش رش51946البرصةذكريوسف احمد محيسن16412

66دبلومالش رش51946البرصةذكرعالء جميل خضير20397

ن قاسم16494 67دبلومالش رش51946البرصةذكروليد عبدالحسير

68دبلومالش رش51946البرصةذكراشواق جميل كاظم20406

69دبلومالش رش51946البرصةذكرعلي عبدالكريم عبدعلي21404

70دبلومالش رش51946البرصةذكرمشتاق طالب حميد491850

71دبلومالش رش51946البرصةذكرعمار عادل طالب144532

72دبلومالش رش51946البرصةذكرعبدالرزاق كاطع نعمه21394

73دبلومالش رش51946البرصةذكررضوان جعفر احمد16509

74دبلومالش رش51946البرصةذكرمحمد سلمان داود16764

ن350107  علي عبدالحسير
ن 75دبلومالش رش51946البرصةذكرحسير

76دبلومالش رش51946البرصةذكرمحسن شاكر صدام17524



77دبلومالش رش51946البرصةذكرقضي خالد مهودر144543

78دبلومالش رش51946البرصةذكرماهر عبدالكاظم جابر20401

ي علك350196
79دبلومالش رش51946البرصةذكرواثق راصن

80دبلومالش رش51946البرصةذكراياد عبدالحاكم ديوان20420

ي عبدالصاحب491869
81دبلومالش رش51946البرصةذكرمحمد راصن

82دبلومالش رش51946البرصةذكرصالح مهدي حنون144537

ن سلمان144542 83دبلومالش رش51946البرصةذكرصالح حسير

ن16349 84دبلومالش رش51946البرصةذكرمنتظر علي حسير

85دبلومالش رش51946البرصةذكرفاضل محمد عبيد16527

86دبلومالش رش51946البرصةذكروديع حسن عجرش16308

ي350566
 
87دبلومالش رش51946البرصةذكرطارق عباس رزوف

ن عالج16725 88دبلومالش رش51946البرصةذكرعلي حسير

89دبلومالش رش51946البرصةذكرباسم فاضل محسن16749

90دبلومالش رش51946البرصةذكركاظم قاسم محمد20289

ن17870 91دبلومالش رش51946البرصةذكرحسن علي حسير

92دبلومالش رش51946البرصةذكرثائر مهدي زعيل144553

93دبلومالش رش51946البرصةذكرازهر ماجد جمعة16745

 علي350604
ن 94دبلومالش رش51946البرصةذكرمحمد حسير

95دبلومالش رش51946البرصةذكرياش مرسل خلف17819

96دبلومالش رش51946البرصةذكرعلي المرتضن ماجد نارص350412

97دبلومالش رش51946البرصةذكرصادق خضير سويد351146

 احمد عبدالعالي350296
ن 98دبلومالش رش51946البرصةذكرحسير

99دبلومالش رش51946البرصةذكراكرم ضياء ناصح350787

100دبلومالش رش51946البرصةذكرمخلد كاظم مبارك351238

101دبلومالش رش51946البرصةذكراحمد زكي فاضل350139

ن سجاد كاظم551318 102دبلومالش رش51946البرصةذكرحسير

ي21398
ي شمحن

103دبلومالش رش51946البرصةذكرمصطفن ثويبن

104دبلومالش رش51946البرصةذكرمنتظر حسن فليح350811

105دبلومالش رش51946البرصةذكرمحمد انتيش عباس551316

106دبلومالش رش51946البرصةذكرحيدر عارف فارس350356

107دبلومالش رش51946البرصةذكرحسن خزعل عبدهللا144539

ن مزيد بدن144595 108إعداديةالش رش51946البرصةذكرامير

ي491855
109إعداديةالش رش51946البرصةذكرمحمد عاصي راصن

ي حسن سلمان144587
110إعداديةالش رش51946البرصةذكرراصن

111إعداديةالش رش51946البرصةذكرمشتاق جاسم محمد16302

112إعداديةالش رش51946البرصةذكرمالك جمعة عالج491865

113إعداديةالش رش51946البرصةذكرمحمد يعقوب يوسف16671

114إعداديةالش رش51946البرصةذكرمرتضن عبدالسالم عبدالكريم144570

115إعداديةالش رش51946البرصةذكرصادق رزاق محمد350254

1ماجستيرالش رش51946البرصةذكرحيدر حسن قاسم491011

2بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعلي نارص زغير349806

3بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمحمد ماجد جمعة15070

4بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرزهير عادل محمد18328

5بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرسجاد غالب نايف14728

 علي ماهور349322
ن 6بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسير

7بكالوريوسالش رش51946البرصةذكركاظم فاخر عبد14893

هللا14718 8بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمرتضن ضياء خير

9بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمحسن محمد عباس21962



10بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمحمد جمعة سلمان15065

ن حيدر خلف15612 11بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسير

12بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعلي صباح نوري18534

13بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسن سامي ثامر22013

14بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعلي الزم نارص17611

15بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعلي جعفر صالح18204

 علي يوسف14780
ن 16بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسير

17بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحيدر برزان مجيد15108

18بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرصدرالدين عبداالمير منخل491007

19بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعلي عدنان عبدالجليل15264

20بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرجاسم محمد رحيم17697

21بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسن عصام خريبط146974

22بكالوريوسالش رش51946البرصةذكراحمد صدام نارص18224

23بكالوريوسالش رش51946البرصةذكراحمد حسن سلطان22200

24بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمحمد نبيل غانم15173

25بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرخلدون وليد عبدالرضا14668

26بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرخرصن فاخر خرصن144890

ن18215  علي حسير
ن 27بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسير

هللا15250  ضياء خير
28بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمصطفن

29بكالوريوسالش رش51946البرصةذكراحمد عودة عريمش21584

30بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعمار احمد ضامن17602

31بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرجالل ماجد علي349570

ي حسن491014
32بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمحمد راصن

33بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرزين العابدين محمد شاوي21515

ن21817 34بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمحمد علي عبدالحسير

35بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعلي صادق خضير20615

36بكالوريوسالش رش51946البرصةذكريونس وديع يونس491013

37بكالوريوسالش رش51946البرصةذكراحسان كاطع عبدالرزاق15278

38بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرانور علي عاصي147062

ن محمد عباس15739 39بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسير

40بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرنور فاخر خرصن348701

ن عجيل14791 41بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرماهر عبدالحسير

42بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعباس عبدهللا دراج18380

ي22060 43بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعلي شاكر صي 

ن احسان كحيط390278 44بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسير

45بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعباس جبار نارص18489

 علي14658
ن 46بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعلي تحسير

ن جواد كاظم21526 47بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسير

ن يعقوب يوسف18578 48بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسير

49بكالوريوسالش رش51946البرصةذكراحمد سلمان داود146962

50بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمهدي فيصل منصور15019

 علي144710
ن 51بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرامير حسير

52بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمحمد نوري محمد22004

53بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرابراهيم احمد محيسن15179

54بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمصطفن سعود مكطوف15126

55بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعلي مشتاق طالب16005

56بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمصعب عبدعلي عبداالمام15028

57بكالوريوسالش رش51946البرصةذكركرار حيدر خلف15781



ن21890 58بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمجتب  محمد حسير

59بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحيدر باسم محمد14699

60بكالوريوسالش رش51946البرصةذكراكرم طه محمد18360

هللا349604 61بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمحمد حامد خير

62بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرامجد حسن سلطان147452

63بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمحمد باقر عبدالواحد349633

64بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمصطفن شفيع عبود14803

ن144731 65بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمنتظر علي حسير

66بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرايهاب كاظم علي18441

67بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمحمد طالب شاكر18499

68بكالوريوسالش رش51946البرصةذكررافد عبدالرحيم هاشم18540

69بكالوريوسالش رش51946البرصةذكركرار نعمة عباس21900

70بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسن علي صدام391023

71بكالوريوسالش رش51946البرصةذكراسماعيل لفته اسماعيل15989

ي348747
 سامي راصن

72بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمرتضن

73بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمحمد جواد رحيم عبد349250

ن18396 74بكالوريوسالش رش51946البرصةذكراحمد لؤي عبدالحسير

75بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعباس خليل رزوق490985

76بكالوريوسالش رش51946البرصةذكراكثم خلف جابر390323

 علي عبدالزهرة20604
ن 77بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسير

78بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمحمد وهاب عبدالرزاق18145

79بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرزيد حيدر عبدالرزاق15216

ي147071
80بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرماجد سامي راصن

81بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعصام عبدعلي عبداالمام21580

82بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحمزة صباح كريم18553

83بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرماجد حميد قاسم18548

84بكالوريوسالش رش51946البرصةذكراحمد نجم نكري15094

85بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمرتضن الزم نارص491002

86بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرذوالفقار محمد علي عبدالساده15307

ن ناظم حافظ349430 87بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسير

88بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسن سجاد كاظم22092

ن ماجد جمعة15073 89بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسير

 علي15099
ن 90بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرسامي حسير

91بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسام ماجد حامد491465

92بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعباس كريم زغير144734

93بكالوريوسالش رش51946البرصةذكريوسف فاضل محسن15035

94بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمهند لفته اسماعيل15282

95بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعلي موحان شنجار144759

96بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعلي حسن علي21529

97بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمنتظر سعدون وادي21521

ن امجد قاسم21975 98بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسير

99بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمنتظر علي محمد15184

100بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرخالد اسعد نعيم146986

ن21565 101بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحيدر محمد عبدالحسير

ن صالح سلمان18193 102بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسير

ي جابر15138 103بكالوريوسالش رش51946البرصةذكراحسان صي 

104بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعبدللطيف رحيم غضبان14765

105بكالوريوسالش رش51946البرصةذكراحمد انور قاسم21853



 سالم جي 17713
106بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمصطفن

107بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرديان مرتضن كاظم350522

108بكالوريوسالش رش51946البرصةذكركرار ايوب يوسف15832

109بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرسالم جندي طاهر349400

ن بكر مبارك15255 110بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرحسير

111بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرمحمود سليم مكطوف14771

112دبلومالش رش51946البرصةذكرباقر نزار جندي22104

113دبلومالش رش51946البرصةذكرمحمد عبدالواحد صكبان15131

114دبلومالش رش51946البرصةذكرمحمد علي صبيح21546

115دبلومالش رش51946البرصةذكرعباس صادق خضير349222

116دبلومالش رش51946البرصةذكرفهد غازي فيصل21568

117دبلومالش رش51946البرصةذكريونس صباح عبداللطيف349524

118دبلومالش رش51946البرصةذكرمحمد حسن لفته22066

119دبلومالش رش51946البرصةذكررضا خلف جاسم18573

120دبلومالش رش51946البرصةذكرامير علي صدام390264

ن عبدالرزاق شبيب15858 121دبلومالش رش51946البرصةذكرحسير

ن21908 122دبلومالش رش51946البرصةذكرعلي عذاب حسير

123دبلومالش رش51946البرصةذكرسجاد عالء جي 17732

124دبلومالش رش51946البرصةذكريحبر احمد محيسن18387

125دبلومالش رش51946البرصةذكرعلي فاخر عبد14609

ي15388
126دبلومالش رش51946البرصةذكرمحسن شالل راصن

127دبلومالش رش51946البرصةذكرياش صدام نارص18233

128دبلومالش رش51946البرصةذكرحيدر ابراهيم محمد18522

ي14999
129دبلومالش رش51946البرصةذكرحيدر شالل راصن

ن عجيل14743 130دبلومالش رش51946البرصةذكرادهام عبدالحسير

هللا348097 131دبلومالش رش51946البرصةذكرمحمد عبدالرضا خير

132دبلومالش رش51946البرصةذكرمحمد ستار محمد15133

133دبلومالش رش51946البرصةذكراحمد ماجد علي349583

ي15576
ن
134دبلومالش رش51946البرصةذكرحازم عبدالحميد صاف

135دبلومالش رش51946البرصةذكراحمد نوري محمد21882

136دبلومالش رش51946البرصةذكراحمد عبود عبدالرزاق17720

137دبلومالش رش51946البرصةذكرحيدر مجيد نارص15058

138دبلومالش رش51946البرصةذكرمامون سالم فالح491010

139دبلومالش رش51946البرصةذكرعبدالحميد ناظم حميد349661

140دبلومالش رش51946البرصةذكرعبدالغفار بشار عبدالجبار14681

141دبلومالش رش51946البرصةذكرمحمد احمد ضامن15187

142دبلومالش رش51946البرصةذكرعباس جاسم زويد144749

143دبلومالش رش51946البرصةذكرامجد عبدالرحمن محيبس14733

ي رمضان349456 144دبلومالش رش51946البرصةذكرامجد خير

145دبلومالش رش51946البرصةذكرجاسم محمد علي18471

146دبلومالش رش51946البرصةذكرمحسن احمد محيسن14675

ي كاظم17626
ن
147دبلومالش رش51946البرصةذكرحسن صاف

148دبلومالش رش51946البرصةذكراياد حسن صكبان17751

149دبلومالش رش51946البرصةذكرحسن علي يوسف15276

150دبلومالش رش51946البرصةذكرمحمد كريم نارص21867

151دبلومالش رش51946البرصةذكركرار صبيح جعفر14990

152دبلومالش رش51946البرصةذكريعقوب كاظم جواد21968

ي حنتوش17738
153دبلومالش رش51946البرصةذكرمحمد وصفن



ي14621
 
154دبلومالش رش51946البرصةذكروائل عباس رزوف

ن عبدالسالم حنتوش349491 155دبلومالش رش51946البرصةذكرحسير

156دبلومالش رش51946البرصةذكرمهيمن علي صدام490993

157دبلومالش رش51946البرصةذكرعلي قحطان عبدالرزاق551319

158دبلومالش رش51946البرصةذكرمرتضن كريم نارص18504

159دبلومالش رش51946البرصةذكرقاسم حسن كاظم147028

160دبلومالش رش51946البرصةذكرمنتظر مهند عبدالزهرة21563

161دبلومالش رش51946البرصةذكرعلي مهدي عبدالجبار21558

162دبلومالش رش51946البرصةذكرعمار سمير موس21552

163دبلومالش رش51946البرصةذكراسماعيل خليل ابراهيم147050

ن صادق خضير20623 164دبلومالش رش51946البرصةذكرحسير

165دبلومالش رش51946البرصةذكرعبدهللا عبدالمحسن عبدهللا349617

166دبلومالش رش51946البرصةذكرعباس محمد رضا يحبر18347

167دبلومالش رش51946البرصةذكرعدي اديب محمد22161

 محمد عبدعلي349679
ن 168دبلومالش رش51946البرصةذكرحسير

169دبلومالش رش51946البرصةذكرمحمد جميل خضير15194

170دبلومالش رش51946البرصةذكراحسان سلمان صالح16972

171دبلومالش رش51946البرصةذكرحيدر عدنان عبدالعالي349191

172دبلومالش رش51946البرصةذكرمصطفن جمعة سلمان18238

173دبلومالش رش51946البرصةذكراحمد عبداللطيف نارص17758

ن ابراهيم عبد15196 174دبلومالش رش51946البرصةذكرحسير

175دبلومالش رش51946البرصةذكرقاسم جعفر هادي144647

176دبلومالش رش51946البرصةذكراحمد جاسب نارص146950

177دبلومالش رش51946البرصةذكرمحمد ناظم نعمة15293

178دبلومالش رش51946البرصةذكرعباس عادل جعفر21873

179دبلومالش رش51946البرصةذكرمحمد قاسم نارص144723

 مؤيد علي349280
180دبلومالش رش51946البرصةذكرمصطفن

ي21981 181دبلومالش رش51946البرصةذكرزين العابدين ناظم لعيب 

ن نارص348785 182دبلومالش رش51946البرصةذكركرار حسير

183دبلومالش رش51946البرصةذكررائد نوري محمد14795

ي حنتوش144706
184دبلومالش رش51946البرصةذكرعلي وصفن

 عدنان علي349539
ن 185دبلومالش رش51946البرصةذكرحسنير

186دبلومالش رش51946البرصةذكرحمد عبود عجرش14693

187دبلومالش رش51946البرصةذكرحسن عبدالحاكم حافظ15089

188إعداديةالش رش51946البرصةذكرمحمد مجيد حميد21834

189إعداديةالش رش51946البرصةذكرمهند انتيش عباس352579

190إعداديةالش رش51946البرصةذكراسامة ضياء هشام349871

191إعداديةالش رش51946البرصةذكرحيدر صوب هللا زامل353316

192إعداديةالش رش51946البرصةذكرمحمد كاظم عبدالرؤف17744

193إعداديةالش رش51946البرصةذكرحيدر كاظم نصير17193

194إعداديةالش رش51946البرصةذكراحمد حيدر كاطع17567

195إعداديةالش رش51946البرصةذكرهشام عوض عباس22176

ن مشتاق لطيف349897 196إعداديةالش رش51946البرصةذكرحسير

197إعداديةالش رش51946البرصةذكرحمود ابراهيم عزيز353024

198إعداديةالش رش51946البرصةذكرياش محمد قاسم17132

199إعداديةالش رش51946البرصةذكرمحمد محي نارص15272

ي16940
200إعداديةالش رش51946البرصةذكرشعيب شالل راصن

201إعداديةالش رش51946البرصةذكرحيدر خزعل جبار390984



 سامي353180
ن 202إعداديةالش رش51946البرصةذكرعباس معي 

203إعداديةالش رش51946البرصةذكركرار عمار حسن14895

ي21251
204إعداديةالش رش51946البرصةذكرايهاب محمد شمحن

ن15904 205إعداديةالش رش51946البرصةذكرعباس علي حسير

206إعداديةالش رش51946البرصةذكرعبدالصمد عبدالخرصن سلمان17559

207إعداديةالش رش51946البرصةذكرسجاد ضياء رزاق14995

208إعداديةالش رش51946البرصةذكرعلي عبدالمحسن جمعة20742

209إعداديةالش رش51946البرصةذكرميثم حليم صادق20715

210إعداديةالش رش51946البرصةذكرحامد حسن قاسم144642

ن محمد حنون20806 211إعداديةالش رش51946البرصةذكربنير

 طالل علي20750
ن 212إعداديةالش رش51946البرصةذكرحسير

213إعداديةالش رش51946البرصةذكرنعمة ناظم نعمة147136

ن144615 214إعداديةالش رش51946البرصةذكرمحمد ميثم امير

215إعداديةالش رش51946البرصةذكرحسن سمير محمد144630

216إعداديةالش رش51946البرصةذكرمحمد باسم محمد390704

 علي390295
ن 217إعداديةالش رش51946البرصةذكرمناف تحسير

218إعداديةالش رش51946البرصةذكرمرتضن واثق نارص16992

ن حميد بداي14871 219إعداديةالش رش51946البرصةذكرحسير

220إعداديةالش رش51946البرصةذكرزمام منصور عبدالكريم16976

ن احمد حميد20865 221إعداديةالش رش51946البرصةذكرحسير

222إعداديةالش رش51946البرصةذكريوسف عبدالكاظم جابر21246

ن عبدالباري14879 223إعداديةالش رش51946البرصةذكرمحمد حسير

224إعداديةالش رش51946البرصةذكرمنتظر احمد عبدالكريم17941

225إعداديةالش رش51946البرصةذكرصادق صدام حسن21267

ن16979 ي حسير 226إعداديةالش رش51946البرصةذكرمنتظر صي 

ن ابوالهيل جهلول14861 227إعداديةالش رش51946البرصةذكرحسير

ن17011 228إعداديةالش رش51946البرصةذكرحيدر اسعد عبدالحسير

229إعداديةالش رش51946البرصةذكرعلي يعكوب عيىس349773

هللا17372 230إعداديةالش رش51946البرصةذكرمنتظر عبدالرضا خير

231إعداديةالش رش51946البرصةذكرعبدهللا مؤيد عبدهللا17113

232إعداديةالش رش51946البرصةذكرعلي كريم نارص20712

ن احمد نارص144851 233إعداديةالش رش51946البرصةذكرحسير

234إعداديةالش رش51946البرصةذكرعلي اديب عدنان390994

235إعداديةالش رش51946البرصةذكرعلي عدنان عبدالعالي349948

236إعداديةالش رش51946البرصةذكرمسلم جاسم محمد14832

237إعداديةالش رش51946البرصةذكركرار عمار ردام16963

238إعداديةالش رش51946البرصةذكرمنتظر عمار حسن17909

ن20893 239إعداديةالش رش51946البرصةذكرعلي محمد عبدالحسير

240إعداديةالش رش51946البرصةذكرسجاد محمدرضا يوسف491435

هللا353054 241إعداديةالش رش51946البرصةذكرعلي حامد خير

242إعداديةالش رش51946البرصةذكرمحمود داود مهدي352457

243إعداديةالش رش51946البرصةذكرعبدهللا محمد يونس16999

244إعداديةالش رش51946البرصةذكرعلي داود قاسم20618

ن390792 245إعداديةالش رش51946البرصةذكرمحمد علي عبدالحسير

ن20937 246إعداديةالش رش51946البرصةذكرمجيد حميد طعير

247إعداديةالش رش51946البرصةذكرعلي يعقوب كامل21240

ن ضياء جعفر144637 248إعداديةالش رش51946البرصةذكرحسير

ي15433 249إعداديةالش رش51946البرصةذكرسيف علي ناج 



250إعداديةالش رش51946البرصةذكرسالم عبدالجبار صدام348656

251إعداديةالش رش51946البرصةذكرعباس محمد عبدالرحمن21939

ي491392
252إعداديةالش رش51946البرصةذكرزين العابدين محمد راصن

ن18513 ن فالح حسير 253إعداديةالش رش51946البرصةذكرامير

254إعداديةالش رش51946البرصةذكرحسن صادق خضير18022

255إعداديةالش رش51946البرصةذكرحسن ابوالهيل جهلول14884

ن عبدالحي16969 256إعداديةالش رش51946البرصةذكرعلي معي 

257إعداديةالش رش51946البرصةذكرمحمد غالب محمد391033

258إعداديةالش رش51946البرصةذكرعلي قادر مهدي21255

259إعداديةالش رش51946البرصةذكرعلي ثائر فرج14688

260إعداديةالش رش51946البرصةذكرعباس صالح خلف17348

 علي رضا18529
ن 261إعداديةالش رش51946البرصةذكرحسير

ي اسماعيل147228
262إعداديةالش رش51946البرصةذكررضا حف 

263إعداديةالش رش51946البرصةذكرعلي عزيز كامل147088

264إعداديةالش رش51946البرصةذكرجواد كاظم جاسم21265

265إعداديةالش رش51946البرصةذكراحمد عباس حمادي144626

266إعداديةالش رش51946البرصةذكرمهتدي علي محمد17918

267إعداديةالش رش51946البرصةذكرمحمدعلي وديع يونس491449

268إعداديةالش رش51946البرصةذكرمنتظر محمد علي21236

269إعداديةالش رش51946البرصةذكرمحمد حامد طه14857

ن محمود علك20909 270إعداديةالش رش51946البرصةذكرحسير

271إعداديةالش رش51946البرصةذكرمسلم ستار جبار491016

272إعداديةالش رش51946البرصةذكرثائر عباس محمد20600

273إعداديةالش رش51946البرصةذكرعلي محمدرضا يحبر20637

274إعداديةالش رش51946البرصةذكرمحمد عدنان عبدالعالي349926

275إعداديةالش رش51946البرصةذكرعلي داود نارص17204

ن يعرب حميد21272 276إعداديةالش رش51946البرصةذكرحسير

277إعداديةالش رش51946البرصةذكراحمد دايم رزوق550738

278إعداديةالش رش51946البرصةذكرزين العابدين علي عودة21234

279إعداديةالش رش51946البرصةذكرازهر خليل ابراهيم348301

280إعداديةالش رش51946البرصةذكراحمد محمد مفتاح20640

281إعداديةالش رش51946البرصةذكرهادي عبدهللا علي353359

282إعداديةالش رش51946البرصةذكررؤوف عبدالزهرة كاظم350499

283إعداديةالش رش51946البرصةذكرعلي عبدالجبار صدام350537

284إعداديةالش رش51946البرصةذكرمجتب  شاكر جوال15510

ن زامل353203 285إعداديةالش رش51946البرصةذكرمنتظر حسير

ن352977 ن معتوق حسير 286إعداديةالش رش51946البرصةذكرحسير

287إعداديةالش رش51946البرصةذكرمحمد علي ماهور349346

ي20624 288إعداديةالش رش51946البرصةذكرامجد عبدالسادة لعيب 

289إعداديةالش رش51946البرصةذكرقاسم كريم جعفر18248

290إعداديةالش رش51946البرصةذكرمنتظر مهدي عبدالجبار144655

291إعداديةالش رش51946البرصةذكرعلي نارص فاخر349988

292إعداديةالش رش51946البرصةذكراحمد ضياء عبدالحي144661

293إعداديةالش رش51946البرصةذكرهادي سامي حنتوش348373

294إعداديةالش رش51946البرصةذكرحيدر ماجد مرزوق349728

295إعداديةالش رش51946البرصةذكرمصطفن جاسم حميد20607

296إعداديةالش رش51946البرصةذكرعلي احمد جاسم390972

297إعداديةالش رش51946البرصةذكراحمد وجدي حميد21009



298إعداديةالش رش51946البرصةذكرمعاذ عادل عبدالرزاق349826

299إعداديةالش رش51946البرصةذكركرار ميثم جاسم491439

300إعداديةالش رش51946البرصةذكرهيثم مجيد حميد20920

301إعداديةالش رش51946البرصةذكركاظم محمد سويد144611

302إعداديةالش رش51946البرصةذكركاظم جاسم محمد20633

303إعداديةالش رش51946البرصةذكرحيدر عمار ردام17169

304إعداديةالش رش51946البرصةذكرعلي عماد علي21218

305إعداديةالش رش51946البرصةذكرجالل حليم كاظم147365

ي خريبط349171
306إعداديةالش رش51946البرصةذكرمحمد راصن

ن17036 307إعداديةالش رش51946البرصةذكرمروان حسن عبدالحسير

308إعداديةالش رش51946البرصةذكرعلي رياض مكطوف352782

ن16944 309إعداديةالش رش51946البرصةذكرمحمد هاشم ياسير

310إعداديةالش رش51946البرصةذكرعلي عقيل مسلم20992

311إعداديةالش رش51946البرصةذكرمهدي ميثم صمد20786

312إعداديةالش رش51946البرصةذكرعبدهللا سعد نجم147168

313إعداديةالش رش51946البرصةذكرعماد حليم داوي551321

ن عبدالحي محمد17152 314إعداديةالش رش51946البرصةذكرحسير

315إعداديةالش رش51946البرصةذكركاظم هواز منصور17318

 علي20736
ن ي عبدالحسير

316إعداديةالش رش51946البرصةذكرتف 

317إعداديةالش رش51946البرصةذكربالل سلطان سبهان390918

318إعداديةالش رش51946البرصةذكرمهند مجيد حميد20930

319إعداديةالش رش51946البرصةذكرمهدي حسن لفته14758

ي معارج390478  عرن 
ن 320إعداديةالش رش51946البرصةذكرمعير

ي نارص20960
321إعداديةالش رش51946البرصةذكراحمد راصن

322إعداديةالش رش51946البرصةذكرعلي سالم عبدالزهرة17089

323ماجستيرالش رش51946البرصةذكراثير جبار علي15083

324بكالوريوسالش رش51946البرصةذكرعلي عدنان كحيط15471

ن147082 325دبلومالش رش51946البرصةذكرحكيم مانع عبدالحسير

326دبلومالش رش51946البرصةذكررسن سامي رسن22155

327دبلومالش رش51946البرصةذكروادي طالب عبد21924

328إعداديةالش رش51946البرصةذكرحسن بصو عثمان350506

329إعداديةالش رش51946البرصةذكرلؤي حسن عجرش147002

ن عبدالرضا18188 330إعداديةالش رش51946البرصةذكركريم حسير

1ماجستيرالش رش51946البرصةأنبىازهار وارد عبود17852

2بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىندى كاظم كريم350581

ن منصور16565 3بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىسعاد حسير

4بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىزمن عبدالحر نعمان351550

ي17539 5بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىفتحية عبيد باج 

6بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىامال قاسم عبدالواحد17846

ي16518 7بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىليل رمضان زاج 

8بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىنقيله عباس لفته350159

ي144557 ن ي جعفر جين
9بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىتهانن

10بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىزينب محسن جواد350759

11بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىغيداء نارص جارح351715

ي16755 ين فياض زاج  12بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىشير

13بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىشاج عباس عبدهللا16719

14بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىاسماء كاظم مبارك20442

ي350366
15بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىصبا فؤاد راصن



ن491852 ي حسير ن صي  16بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىميامير

17بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىرشا كاظم حسن350264

ي سكر17530
18بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىصفا وصفن

19بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىخنساء قاسم زعالن350843

20بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىسىه جواد شنيف16621

21دبلومالش رش51946البرصةأنبىايمان كريم سلمان350088

22دبلومالش رش51946البرصةأنبىود صباح عبدالرزاق350444

23دبلومالش رش51946البرصةأنبىختام سعدون عبيد351463

ن خلف16329 24دبلومالش رش51946البرصةأنبىلىم حسير

25دبلومالش رش51946البرصةأنبىباسمة عبدالحليم خلف350238

26دبلومالش رش51946البرصةأنبىزمن توفيق طالب17535

27دبلومالش رش51946البرصةأنبىيرسى علي عبيد16356

28دبلومالش رش51946البرصةأنبىوئام قاسم محمد144562

29دبلومالش رش51946البرصةأنبىباسمة غانم راشد144534

30دبلومالش رش51946البرصةأنبىشيماء سعدون عبيد350179

خنساء عبدالعالي جوال21400
31دبلومالش رش51946البرصةأنبى

ي350480 32دبلومالش رش51946البرصةأنبىكوثر عبيد باج 

ي سكر21413
33دبلومالش رش51946البرصةأنبىمروة وصفن

ي20385
34دبلومالش رش51946البرصةأنبىندى صبيح راصن

35دبلومالش رش51946البرصةأنبىزينة عبدالحر عصمان16701

36دبلومالش رش51946البرصةأنبىهدى خالد مهودر144573

37دبلومالش رش51946البرصةأنبىاديبة سالم غانم16694

38دبلومالش رش51946البرصةأنبىاشجان جميل منصور21423

39دبلومالش رش51946البرصةأنبىثريا كاظم اسد16756

40إعداديةالش رش51946البرصةأنبىانصاف جابر عباس21386

ن صيهود16686 41إعداديةالش رش51946البرصةأنبىفرات حنير

42إعداديةالش رش51946البرصةأنبىنهلة عبدالحليم خلف16732

43إعداديةالش رش51946البرصةأنبىسليمة غضبان عطيوي16738

44إعداديةالش رش51946البرصةأنبىسما كريم صيهود350875

1بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىعذراء محمدرضا يوسف390364

2بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىفاطمة مهدي زعيبل14808

نبا طارش علي15079
3بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبى

4بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىغصون عبدالمحسن جمعة18567

5بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىزينب فاضل جعفر18450

6بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىاشواق كاظم حميد22116

7بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىانتصار سعدون عبيد14665

زهراء علي عبدهللا15222
8بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبى

9بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىصفاء عبدالجبار عباس15046

10بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىهديل مالك حافظ17651

ن348760 11بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىمريم معتوق حسير

12بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىزينب رمزي مردان147155

13بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىزهراء صالح خلف15715

14بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىوطفاء حسن لفته18338

رسمية سامي ثامر22022
15بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبى

16بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىامال جميل سالم14617

17بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىسح  رحيم عبيد18160

هدى سامي عباس491015
18بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبى

زهراء علي زباري14647
19بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبى



20بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىايات جبار مطرسر18257

21بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىفرح عماد هادي21958

22بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىايمان بشير محمد21544

ي ضيدان22083
23بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىفرح ماصن

24بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىحوراء شاكر جوال15728

ن صادق14904 25بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىفاطمة حسير

ي144746
 
ن رزوف 26بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىصفا حسير

27بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىخنساء صكر طاهر15246

28بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىانوار وائل عون21026

29بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىزهراء قاسم نارص144728

30بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىافياء مزاحم نجم33640

31بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىفرح عبدالجبار شاكر18435

ى ماجد نارص349512 32بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىزينب الكي 

ن18424 33بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىحنان فالح حسير

34بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىوفاء حيدر كاطع18182

35بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىازهار رحيم مانع14739

 علي زباري17706
36بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىمبن

هللا14723 37بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىضح علي خير

38بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىزهراء غالب محمد390465

39بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىضح عبدالرحمن انتيش15204

40بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىزينب لطيف عاشور14654

41بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىزينب مجيد حسب18415

42بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىهديل حيدر خلف15684

43بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىعذراء نارص جارح14635

44بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىصفاء سعدون وادي21554

ن349311 ي حسير 45بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىابرار صي 

ن حكمت عبدالحي391015 46بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىياسمير

47بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىنىه خليل نجم14762

ن21804 48بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىهند فالح حسير

49بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىافنان محمد عباس15811

50بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىفاطمة مالك جاسم15039

51بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىزهراء حسن لفته14752

هدى سامي ثامر17644
52بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبى

53بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىوسن قاسم عباس21511

54بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىهبة عادل مطر22142

55بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىفيحاء مسلم مزيد15103

56بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىوجدان نوري عبدالرضا21991

57بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىزينب عباس منصور15210

58بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىانوار هامل الزم21540

ن صيوان15301 ن عبدالحسير 59بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىحنير

ن18459 60بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىهبة محمد عبدالحسير

61بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىزهراء خليل غانم15153

62بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىسجود وليد صبيح21250

63بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىظفاف عبدالسالم حنتوش349468

64بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىدعاء قحطان عبدالرزاق14714

ن18465 65بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىسجا محمد عبدالحسير

66بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىابتهال ناظم فهيد144720

67بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىزينب جمعة عالج15114



68بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىهبة بشير صالح15378

ي باقر محمد349302
69بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىامانن

70بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىمواهب عدنان اسكندر349413

71بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىزينب حكمت عبدالحي491463

72بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىمروة داود سالم17762

ايمان زكي علي15258
73بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبى

74بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىهديل جعفر محرس14747

75بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىرشا فرحان مطرسر15934

اث حسن سلمان15918 76بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىمير

77بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىحنان عادل جعفر14778

78بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىعقيلة سالم كحيط144716

79بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىزهراء جواد كاظم15446

80بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىردينة محي نارص15269

81بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىرؤى فرحان مطرسر15951

82بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىرانية جبار نارص18367

83بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىبدور عامر اسماعيل15797

ي عامر349203 84دبلومالش رش51946البرصةأنبىهدى زاج 

85دبلومالش رش51946البرصةأنبىجنات حسن لفته21535

ابتهال احمد عبدالعالي17768
86دبلومالش رش51946البرصةأنبى

ن15148 87دبلومالش رش51946البرصةأنبىغادة مرتضن عبدالحسير

88دبلومالش رش51946البرصةأنبىامنة كاظم جاسم14827

ن349268 89دبلومالش رش51946البرصةأنبىهدى عبدالسالم حنير

ن147041 90دبلومالش رش51946البرصةأنبىاحالم فالح حسير

91دبلومالش رش51946البرصةأنبىانتظار محمد نعيم147416

ي14703
غفران علي منان 

92دبلومالش رش51946البرصةأنبى

93دبلومالش رش51946البرصةأنبىايمان محمد شاوي147300

ي عاشور15001
94دبلومالش رش51946البرصةأنبىندى هانن

ن14624 95دبلومالش رش51946البرصةأنبىمريم سالم عبدالحسير

96دبلومالش رش51946البرصةأنبىشيماء لفته قاسم15359

97دبلومالش رش51946البرصةأنبىهيفاء عبدالرحيم سويد18220

دعاء علي مهدي144740
98دبلومالش رش51946البرصةأنبى

99دبلومالش رش51946البرصةأنبىرشا بشار عبدالجبار14785

100دبلومالش رش51946البرصةأنبىرباب صالح سلمان146992

101دبلومالش رش51946البرصةأنبىزينب جاسم محمد390482

ي محمد14630
102دبلومالش رش51946البرصةأنبىحوراء راصن

103دبلومالش رش51946البرصةأنبىبلقيس جاسب غريب21769

104دبلومالش رش51946البرصةأنبىمنتىه بندر مذكور14709

105دبلومالش رش51946البرصةأنبىامال يعقوب يوسف18481

106دبلومالش رش51946البرصةأنبىزينب عباس احمد15118

107دبلومالش رش51946البرصةأنبىهدى جمعة عباس21222

ن عجيل18137 108دبلومالش رش51946البرصةأنبىهبه عبدالحسير

109دبلومالش رش51946البرصةأنبىهنادي عادل عبداالمير18109

110دبلومالش رش51946البرصةأنبىزينة صكر طاهر15144

111دبلومالش رش51946البرصةأنبىافراح عبدالحسن عباس349558

112إعداديةالش رش51946البرصةأنبىحوراء عدنان هاشم21035

113إعداديةالش رش51946البرصةأنبىسارة محمد خالد17265

ن بعنون16996 ن عبدالحسير 114إعداديةالش رش51946البرصةأنبىبنير

115إعداديةالش رش51946البرصةأنبىنورا محمد عكلة21562



116إعداديةالش رش51946البرصةأنبىانتهاء نارص جارح14641

117إعداديةالش رش51946البرصةأنبىكاظمية محمد جاسم21226

ن144622 118إعداديةالش رش51946البرصةأنبىوالء ميثم امير

119إعداديةالش رش51946البرصةأنبىزهراء عادل مطر21291

120إعداديةالش رش51946البرصةأنبىزهراء شفيع عبود20631

ن17329 121إعداديةالش رش51946البرصةأنبىاشاء سالم عبدالحسير

ن551322 122إعداديةالش رش51946البرصةأنبىمريم عمران امير

123إعداديةالش رش51946البرصةأنبىنورة فالح حسن16950

124إعداديةالش رش51946البرصةأنبىهبة خزعل عبدهللا353137

ن353229 125إعداديةالش رش51946البرصةأنبىسح  عبدالسالم حنير

126إعداديةالش رش51946البرصةأنبىوالء جاسم محمد15767

127إعداديةالش رش51946البرصةأنبىاثمار شحان بداي15534

128إعداديةالش رش51946البرصةأنبىغفران مرتضن كاظم17575

129إعداديةالش رش51946البرصةأنبىزينب جاسم حمام20608

130إعداديةالش رش51946البرصةأنبىايناس عباس حمادي349836

131إعداديةالش رش51946البرصةأنبىذكرى جاسم محمد20948

132إعداديةالش رش51946البرصةأنبىاالء جبار مطرسر349757

133إعداديةالش رش51946البرصةأنبىسماح رمزي مردان352506

134إعداديةالش رش51946البرصةأنبىافكار شحان بداي15567

135إعداديةالش رش51946البرصةأنبىخلود جواد عبدالكاظم20884

136إعداديةالش رش51946البرصةأنبىزينب صالح خلف17389

137إعداديةالش رش51946البرصةأنبىزينب عبدالكريم حسن20968

138إعداديةالش رش51946البرصةأنبىزينب حسن فالح16953

139إعداديةالش رش51946البرصةأنبىفاطمة امجد لطيف349863

140إعداديةالش رش51946البرصةأنبىزهراء عبدالباري جمعة21274

ن14898 141إعداديةالش رش51946البرصةأنبىاسيل حسن عبدالحسير

ن مرتضن كاظم17579 142إعداديةالش رش51946البرصةأنبىهيلير

143إعداديةالش رش51946البرصةأنبىزينب عدنان عبدالجليل20601

144إعداديةالش رش51946البرصةأنبىرانية محبر نارص15053

145إعداديةالش رش51946البرصةأنبىاحالم حيدر عبدالرزاق17294

146إعداديةالش رش51946البرصةأنبىحوراء حسن موجي352721

147إعداديةالش رش51946البرصةأنبىشهد حكيم مانع20776

148إعداديةالش رش51946البرصةأنبىهبة صباح عبدالرزاق353086

149إعداديةالش رش51946البرصةأنبىبتول نارص جارح14908

ن محمد353107 150إعداديةالش رش51946البرصةأنبىاكرام عبدالحسير

151إعداديةالش رش51946البرصةأنبىفاطمة جواد عباس21211

152إعداديةالش رش51946البرصةأنبىزهراء حسن فالح17079

153إعداديةالش رش51946البرصةأنبىزهراء مسلم شاكر21261

ن17026 154إعداديةالش رش51946البرصةأنبىاشاء اسعد عبدالحسير

ن عبدالمحسن جمعة21209 155إعداديةالش رش51946البرصةأنبىياسمير

156إعداديةالش رش51946البرصةأنبىرسل عماد عبدالرحمن14902

157إعداديةالش رش51946البرصةأنبىزهراء حسن سلمان17063

158إعداديةالش رش51946البرصةأنبىضح غالب بدر22075

فاطمة زكي علي551317
159إعداديةالش رش51946البرصةأنبى

ن353266 160إعداديةالش رش51946البرصةأنبىضح عبدالسالم حنير

161إعداديةالش رش51946البرصةأنبىصابرين حامد دشر15593

ي اسماعيل14850
162إعداديةالش رش51946البرصةأنبىبان حف 

هللا348170 163إعداديةالش رش51946البرصةأنبىزينب حامد خير



ن ديوان17997 164إعداديةالش رش51946البرصةأنبىزينب امير

165إعداديةالش رش51946البرصةأنبىابتهال كاظم صالح17574

166إعداديةالش رش51946البرصةأنبىرحاب عبدالزهرة جاسم17307

167إعداديةالش رش51946البرصةأنبىبدور جمعة عباس21283

168بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىاالء هاشم محسن21998

169بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىايناس صابر نارص18406

ن147015 170بكالوريوسالش رش51946البرصةأنبىجنان فاخر حنير

171دبلومالش رش51946البرصةأنبىباسمه عبدهللا جعفر15701

1ماجستيرالهارث ة31947البرصةذكرامجد جيجان يوسف355531

ن113795 2ماجستيرالهارث ة31947البرصةذكراكرم علي حسير

3ماجستيرالهارث ة31947البرصةذكركريم عبدالزهرة عبد113822

 علي عزيز354448
ن 4ماجستيرالهارث ة31947البرصةذكرحسير

ن مالح نارص152496 5ماجستيرالهارث ة31947البرصةذكرحسير

6بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكراحسان خليل هاشم87340

ي113801
7بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرهادي صالح فضن

ي113839
8بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرمهدي صالح فضن

9بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرصالح غازي شناوة113622

10بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرمعد جميل مصبح87326

11بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكراحمد خليل هاشم87335

12بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرعبدالغفار نشعان عيدان354365

13بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرحيدر طاهر زيبك354325

14بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرارشد جليل عبدالخرصن152550

15بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرمحمد علي خوير353632

ن جي  نارص541881 16بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرحسير

ي جابر88534
ي شمحن

17بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرهانن

18بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكراحمد عبداالمير علوان88561

19بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرصفاء كاظم عالوي88588

20بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرحيدر عبدالصمد عبدالزهرة514578

21بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرعزيز علي قاسم354389

22بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرمرتضن فاضل صيهود152485

23بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرعلي نعمة صالح428927

ن88552 24بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرمرتضن محمد عبدالحسير

25بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكروليد جاسم عبدالزهرة514565

26بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرعماد سالم عبدالرضا354073

27بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرباسم حسن حامد89131

28بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرعمار سعود عزيز113470

29بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرنسيم عبدالزهرة عبد113811

30بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرحسن محمد رسن113805

ي هاشم جميل152512
31بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرهانن

32بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرمرتضن برزان باهض87350

33بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكروائل علي عباس354497

ن عبيد354466 34بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرعلي عبدالحسير

ي جابر244816
35بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرمسلم شمحن

36بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرحيدر برزان باهض88566

37بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكروسيم ماجد كاظم514571

38بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرجواد كاظم سعدون89011

ي87377
ن
39بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرمسلم طارق صاف

40بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرجابر صباح نسيم514593



41بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرفالح حسن عباس88551

42بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرعلي عبدالزهرة عبد88525

43بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرشهاب احمد ثامر87306

44بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكريحبر نعيم صالح89061

45بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكراحمد سالم سوادي244770

46بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرمنير سعيد عزيز113861

47بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرجمال عبدالقادر صيوان88622

48بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكراحمد قاسم هيجل354459

49بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرابراهيم علي فايز355740

ن514581 50بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرحيدر صالح امير

51بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكروليد هاشم جميل87312

ي354337
ن اسماعيل راصن 52بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرحسير

53بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرصالح مهدي عبدالزهرة354320

54بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرخالد عبدالزهرة ابراهيم354645

55بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرعلي كريم طعمه355665

ي كحيط152521
56بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرحسن هانن

57دبلومالهارث ة31947البرصةذكرمحسن عبدالزهرة مكطوف88400

58دبلومالهارث ة31947البرصةذكرشاكر كامل فالح88514

59دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعدي عبداالمام سوادي88681

 علي قاسم354285
ن 60دبلومالهارث ة31947البرصةذكرحسير

61دبلومالهارث ة31947البرصةذكرضياء خلف واجد89222

ن معارك جي 354310 62دبلومالهارث ة31947البرصةذكرحسير

63دبلومالهارث ة31947البرصةذكركاظم عبد كاظم113825

64دبلومالهارث ة31947البرصةذكرمحمود عبدالكريم زامل113837

65دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعمار جيجان يوسف354399

66دبلومالهارث ة31947البرصةذكرمجيد حميد مجيد354419

ن مول244930 67دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعلي حسير

68دبلومالهارث ة31947البرصةذكراحسان كاظم عالوي87342

ي عبدهللا124579
69دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعباس سبب 

70دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعلي هاشم حامد245061

71دبلومالهارث ة31947البرصةذكرضياء عبدالحي كاطع113526

72دبلومالهارث ة31947البرصةذكرمحمد حميد صالح88586

73دبلومالهارث ة31947البرصةذكرصالح حسن عباس113590

ي نارص رحمه429363
74دبلومالهارث ة31947البرصةذكرهانن

75دبلومالهارث ة31947البرصةذكرماجد جعفر عبدالزهرة354378

ي حنتوش113830 ن خير 76دبلومالهارث ة31947البرصةذكرتحسير

ن جبار مشهد88440 77دبلومالهارث ة31947البرصةذكرحسير

78دبلومالهارث ة31947البرصةذكراحمد غالي شياع113459

ن سعدون124570 79دبلومالهارث ة31947البرصةذكراحمد حسير

80دبلومالهارث ة31947البرصةذكرنائل علي عباس354485

ن88509 81دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعقيل محمد عبدالحسير

ن113842 82دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعالء محمد عبدالحسير

83دبلومالهارث ة31947البرصةذكروسام عبدالرزاق عبود87314

84دبلومالهارث ة31947البرصةذكرمصطفن عباس عبدالزهرة152641

85دبلومالهارث ة31947البرصةذكرجواد كاظم رحيم89099

86دبلومالهارث ة31947البرصةذكرحليم ماجد كاظم541871

ن سعدون88960 87دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعباس حسير

88دبلومالهارث ة31947البرصةذكرداود سالم كاظم428881



89دبلومالهارث ة31947البرصةذكرغيث عبدالمرتضن عبود152478

90دبلومالهارث ة31947البرصةذكراحمد كريم زباري88542

91دبلومالهارث ة31947البرصةذكررحيم عبدالزهرة عبد354298

92دبلومالهارث ة31947البرصةذكرسامي علي عزيز354438

ي معلي113833 ن صي  93دبلومالهارث ة31947البرصةذكرحسير

94دبلومالهارث ة31947البرصةذكراياد ناظم حمود88599

95دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعلي جاسم مزيد152569

96دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعبداالله هاشم جميل354272

97دبلومالهارث ة31947البرصةذكراحمد جاسم قاسم113872

98دبلومالهارث ة31947البرصةذكرمحمد محسن باهض87328

99دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعلي برزان باهض87305

100دبلومالهارث ة31947البرصةذكرياش باقر علي354107

101دبلومالهارث ة31947البرصةذكرميثم عبدالرزاق عبود113608

ن صالح88583 102دبلومالهارث ة31947البرصةذكرمحمد امير

103دبلومالهارث ة31947البرصةذكركاظم عبداالمير مهنة87309

104دبلومالهارث ة31947البرصةذكرحسن قاسم جابر87317

105دبلومالهارث ة31947البرصةذكرحسن صباح شهاب514748

106إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرطاهر غانم شخيي 89167

107إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرماجد ضايف مامور514574

 علي113503
ن 108إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرقضي عبدالحسير

109إعداديةالهارث ة31947البرصةذكررحمان عبداالمام سوادي353789

110إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرمسلم حيدر محمدعلي428906

111إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرثائر عبدالجواد عبيد113808

112إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرمؤيد عنيىسي عبيد354352

113إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرحسام عوده وارد113468

114إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرسامي سلمان كاظم89345

ن88573 115إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرعلي عبدالسيد حسير

116إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرمرتضن عيىس مفتاح113463

ي جابر88495
117إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرعقيل شمحن

1بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكراحمد مجيد صبار88753

ي354223 2بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرحيدر جبار صي 

3بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرعلي مؤيد حميد245004

4بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكراكرم قاسم فالح87495

5بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرمحمد مشتاق عبدالهادي353999

6بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرعلي جواد انطيتة115697

7بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكركرار عبدالشيخ نارص94813

8بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرحيدر عباس جاسم87421

9بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرجاسم محمد عبدهللا87479

ن114998 10بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرسامي عزيز حنير

ن115734 11بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكراحمد علي حسير

12بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرعبدالمحسن جميل محسن95526

13بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرجاسم عبدهللا عاشور354087

14بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكركرار احمد عباس115888

ن طاهر354144 15بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرصفاء ياسير

16بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكراحمد عبداالمير عوده87484

17بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرمحمد عبدالحي كاطع87462

ن باقر عبدالزهرة87653 18بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرحسير

19بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرحيدر نوري عبدالزهرة94682



20بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرجبار علي الزم152344

ن مهدي عزيز514648 21بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرحسير

ي152225 22بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرحيدر فاخر صي 

23بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكركرار علي اسماعيل429353

24بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكريعقوب عبدعلي خضير514625

25بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرعلي عادل عبدالحسن354099

26بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرمحمد كاظم عبدعلي95007

27بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرمهدي صالح نسيم244875

28بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكراياد عبدالشيخ فارس514957

29بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرانور عباس جاسم114091

ن قادر سعدون90843 30بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرحسير

ن91003  محمد عبدالحسير
31بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرمصطفن

32بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرعلي هاشم جواد91048

33بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرعلي عبدالحسن عطية514640

34بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكروسام صباح كحيوش88762

35بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرعالء عبدالحكيم محمد354075

36بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكراحمد جبار تركي94856

 علي جياد354306
ن 37بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرحسير

38بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرمحمود عبدالرحمن لفته87466

39بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرمحمد باقر عبدالزهرة115114

40بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرمحمد عبدالواحد خضير244955

41بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرمحمد شاكر مهدي354066

42بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكراحمد عبدالغفور داود90774

ن عبدالكريم عبدهللا91150 43بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرامير

44بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرحيدر حليم يعقوب429296

45بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرحيدر ابراهيم اسماعيل151651

 عادل علي94369
ن 46بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرحسير

47بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرعباس نائل عبدالجبار87489

ن مؤيد وطبان87513 48بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرحسير

49بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرعلي عيدان نارص354019

50بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرسامي نجم عبد114997

51دبلومالهارث ة31947البرصةذكرناظم ابراهيم شناوة115741

52دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعباس نجم عبيد88690

53دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعمار فاضل قاسم353826

54دبلومالهارث ة31947البرصةذكراسعد جيجان يوسف353950

ي115665 55دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعلي جاسب لعيب 

ن ثابت عبدالرزاق115719 56دبلومالهارث ة31947البرصةذكرحسير

ي151613 57دبلومالهارث ة31947البرصةذكرحسن فاخر صي 

58دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعادل داخل صالح115074

59دبلومالهارث ة31947البرصةذكرمحمد عالوي لفته115042

60دبلومالهارث ة31947البرصةذكرمهند محمد سامي87509

هللا87437 ن رياض خير 61دبلومالهارث ة31947البرصةذكرحسير

ي88660
 علي راصن

ن 62دبلومالهارث ة31947البرصةذكرحسير

63دبلومالهارث ة31947البرصةذكراحمد هاشم جميل94519

64دبلومالهارث ة31947البرصةذكرسجاد عامر طالب115004

ن خضير115654 65دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعلي ياسير

66دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعلي فاضل حميد429311

ن عبدالكريم عبداالمام94607 67دبلومالهارث ة31947البرصةذكرحسير



68دبلومالهارث ة31947البرصةذكرحمزة صادق عبدالزهرة354194

ن115714 69دبلومالهارث ة31947البرصةذكرصادق عبدالصاحب محمدامير

ن عبيد354129 70دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعبدالحكيم عبدالحسير

71دبلومالهارث ة31947البرصةذكرقضي غازي يعكوب115132

72دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعبدالرسول عبيد شتيل354749

73دبلومالهارث ة31947البرصةذكرنبيل مناوي خضير115647

74دبلومالهارث ة31947البرصةذكرمحمد اسماعيل عبدالزهرة556990

ن عبيد115782 75دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعلي ياسير

76دبلومالهارث ة31947البرصةذكرمصطفن ماجد كاظم514933

ي بجاي عودة151621
77دبلومالهارث ة31947البرصةذكرهانن

ن عقيل سواد151676 78دبلومالهارث ة31947البرصةذكرحسير

79دبلومالهارث ة31947البرصةذكرانور سالم عبدالصاحب115683

80دبلومالهارث ة31947البرصةذكرزين العابدين سالم كاظم87425

81دبلومالهارث ة31947البرصةذكرمحمد فاضل يونس94655

82دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعلي عبدالرحيم خلف88679

ن وسىمي طه115706 83دبلومالهارث ة31947البرصةذكرحسير

84دبلومالهارث ة31947البرصةذكرزين العابدين عبدالسادة كريم88730

85دبلومالهارث ة31947البرصةذكرحيدر جعفر علي514983

86دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعبدهللا بشير عبدالصمد354351

87دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعلي ميثم سواد87475

ي عبدالرزاق87432
88دبلومالهارث ة31947البرصةذكرحيدر شمحن

89دبلومالهارث ة31947البرصةذكراحمد محسن عبدالزهرة88746

90دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعباس عبدالعزيز عبدهللا87440

91دبلومالهارث ة31947البرصةذكرمهند شاكر علي115709

92دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعلي عبدالحسن علي151607

93دبلومالهارث ة31947البرصةذكريوسف علي ابراهيم354170

94دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعبدهللا نجم عبد88724

95دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعلي عبدالكريم محمد115014

96دبلومالهارث ة31947البرصةذكرمحمد كاظم سعدون87398

97دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعلي عبدالعزيز عبدهللا87535

ن عبدهللا87544 98إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرمحمد حسير

99إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرحسن محمد عبدالكاظم91797

100إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرحسن احمد عبد514608

101إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرعلي وائل عيىس87638

102إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرمحمد ساجد جاسم115909

 علي95641
ن 103إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرعلي حسير

104إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرسعدون كاظم سعدون94265

105إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرعباس سالم عبدالصاحب114249

 علي514668
ن 106إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرعبدالرسول حسير

107إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرسيف حسن محمد353588

108إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرسالم جبار فالح244804

109إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرعلي ناظم صينخ114218

110إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرعلي مكي سلمان353614

111إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرامجد حميد بهجت151916

112إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرمسلم عبدالواحد جميل114112

ن91246 113إعداديةالهارث ة31947البرصةذكراحمد صالح امير

114إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرصالح صدام فالح115952

ي كريم عون541850
115إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرهانن



116إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرحسن مرتضن غازي355428

117إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرحسن جاسم قاسم114166

118إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرمحسن عبدالقادر نارص354877

119إعداديةالهارث ة31947البرصةذكريوسف صالح غازي94567

120إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرحسن عبدالقادر نارص151706

121إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرمحمد زكي سعود94313

122إعداديةالهارث ة31947البرصةذكراباذر طاهر عبود151412

ن عبدهللا فالح255524 123إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرحسير

124إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرعلي رضا جواد كاظم91562

125إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرعلي عبدالمهدي علي115127

126إعداديةالهارث ة31947البرصةذكركرار نارص جابر151379

ن541828 127إعداديةالهارث ة31947البرصةذكررضا نعيم عبدالحسير

128إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرضياء جابر كرين514620

ي354955 129إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرحازم طاهر صي 

130إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرقسام عبدالكاظم قاسم96071

يف91220 131إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرعبدهللا محمد شر

132إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرعلي سجاد كنعان88737

133إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرحسن شاكر كامل88771

134إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرمحمد عبداالمير محسن93249

135إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرزكي عبدالعظيم عزيز114187

136إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرمصطفن محمود سعود95675

137إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرشياع غالي شياع93854

138إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرعلي غالب جابر151472

139إعداديةالهارث ة31947البرصةذكررحمن عبدالستار عبدهللا514892

140إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرفهد منصور جثير115152

141إعداديةالهارث ة31947البرصةذكراحمد عماد علي514653

142إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرعلي فراس جبار91665

143إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرمحمد حازم حميد244902

144إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرحسن علي قاسم514611

145إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرعلي نجم عبد90882

ن91313 146إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرسيف عدنان عبدالحسير

ن عسكر96313 147إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرعلي امير

148إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرمحسن عبدالشيخ نارص114122

149إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرمحمد علي ابراهيم114094

ي حنتوش151760 150إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرحيدر خير

151إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرميثم سعود عزيز95382

152إعداديةالهارث ة31947البرصةذكراحمد جاسم حميد428804

153إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرصادق ماجد شالل87559

154إعداديةالهارث ة31947البرصةذكركاظم نعمة بيدة94179

155إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرمحمد فوزي سلمان87629

 علي91506
ن 156إعداديةالهارث ة31947البرصةذكراحمد حسير

157إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرعباس محمد رحمة114135

158إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرحسن عبد كاظم115903

159إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرحسن عالوي لفثة114225

ن هاشم جعفر114195 160إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرحسير

161إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرمرتضن كاظم صينخ354053

162إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرمحمد صادق عبدالزهرة355170

163إعداديةالهارث ة31947البرصةذكررحيم عبدالكاظم شويش114103



164إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرزين العابدين علي عزيز114171

165إعداديةالهارث ة31947البرصةذكراحمد اثير عبدالزهرة95910

 علي354924
ن 166إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرعالء حسير

ن هاشم مجيد541837 167إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرحسير

168إعداديةالهارث ة31947البرصةذكراحمد جميل مجبل95845

هللا115922 169إعداديةالهارث ة31947البرصةذكراحمد قاسم خير

170إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرحسن احمد عبدعلي114206

 احمد عبدعلي115085
ن 171إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرحسير

ن ماهر كاظم514840 172إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرحسير

173إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرفاضل عبدالشيخ فارس114099

174إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرمهدي محسن باهض87540

ي115162
ن
175إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرمصطفن فاروق صاف

ن ناظم عاكول114132 176إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرحسير

177إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرزين العابدين حسن علي355269

178إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرمهيمن علي عزيز114176

 مكي نتوش93754
ن 179إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرحسير

180إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرعلي عباس جاسم428696

ن حمود93869 181إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرعباس عبدالحسير

ن سعدون115097 182إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرعبدالعزيز حسير

183إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرعلي كاظم هالل90971

184إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرعلي طاهر غانم151422

185إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرمالك عقيل مالك93588

186إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرمصطفن احمد رحمة541842

187إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرصباح حسن عباس514918

188بكالوريوسالهارث ة31947البرصةذكرمحمد صادق كاظم88709

189دبلومالهارث ة31947البرصةذكرعقيل مناوي خضير115748

190دبلومالهارث ة31947البرصةذكرهاشم جعفر سلمان115103

191دبلومالهارث ة31947البرصةذكروائل عيىس مفتاح87412

192دبلومالهارث ة31947البرصةذكركريم عبدالحسن جارح88674

ن فارس88646 193دبلومالهارث ة31947البرصةذكرصدام حسير

194إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرعودة عطوان جاسم94921

195إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرعقيل سباهي نصوري113549

196إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرناظم عاكول حمادي115933

197إعداديةالهارث ة31947البرصةذكرناظم نارص رحمة115759

1بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىنرسين قاسم هيجل514782

2بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىسلوى كاظم سداوي88754

سماهر علي محمد428861
3بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبى

4بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىاسيل عبيد هاشم113815

5بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىمنتىه جي  نارص541891

6بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىمروة مسلم نفاوة89293

7بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىحوراء عدي ناصح113895

ن87300 8بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىاشاء محمد عبدالحسير

9بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىخديجة شعيث خلف113888

يف152534 10بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىاالء مالك شر

ي113488
11بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىاالء ماهر شمحن

ي حاشوش87291
12بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىهدى راصن

13بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىحوراء جواد جاسم354412

14دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىهاجر يحبر مزيد113881



15دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىنجاة لفته بهلول429371

16دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىبسنة وسىمي حميد88785

17دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىسلوى حسون جاسم88504

18دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىعواطف قاسم محمد113915

19دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىزهرة غازي يعقوب88820

20دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىعذراء عبدهللا مطر113818

مريم علي سلمان355846
21دبلومالهارث ة31947البرصةأنبى

22دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىنور يحبر جخيور113496

23دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىزهراء عدي ناصح353965

ن عبدالزهرة152542 24دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىزلفاء عبدالحسير

25دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىسارة سالم مظلوم354512

الهام علي جاسم113512
26دبلومالهارث ة31947البرصةأنبى

27إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىميسلون عبدهللا عباس88882

28إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىمالك كريم قاسم89321

ن كريم نعيم514673 1بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىحنير

ن عدنان فاضل354036 2بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىرنير

يف93966 3بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىزينب محمد شر

4بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىنبأ عدي ناصح152289

ي87470
 علي راصن

ن 5بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىحنير

6بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىحنان كريم نعيم353797

7بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىفاتن ماجد جاسم115026

8بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىهدى فوزي سلمان115872

9بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىابرار وادي مهدي346409

يف151588 10بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىدعاء مالك شر

11بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىزينب فاضل كاظم87457

كوثر علي ابراهيم151659
12بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبى

ي مشكور91069 13بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىمريم خير

14بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىضح حاشوش عفلوك514994

ن مزهر354787 15بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىفاطمة حسير

16بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىابابيل صالح غازي115054

17بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىميادة كامل عبدالحسن354116

18بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىرقية شعيث خلف354671

19بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىرفل عالوي لفته95566

يف151600 20بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىوالء مالك شر

هان152126 21بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىسارة كاظم شر

هللا87527 22بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىهدى رياض خير

23بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىايات سجاد خلف152184

ن طاهر354155 24بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىالهام ياسير

ن115033 25بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىهدى عزيز حنير

ي115801
26بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىبدور كامل سبب 

ي152254 ي طاهر صي 
27بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىامانن

28بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىنور كامل سالم95077

29بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىنورالهدى كاظم عبدالرزاق195292

30بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىزينة جابر ديوان115143

31بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىزينب محمد كاظم428783

ي مشكور87504 32بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىابرار خير

ى شاوي عيىس115839 33بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىبرسر

34بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىعلياء عبدالعزيز عبدهللا87523



35بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىسارة عبدالكريم عبدهللا515088

ي115063
36بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىرؤى ماهر شمحن

37بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىوديان جيجان يوسف353981

38بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىشى ضياء عبيد115826

39بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىنور فوزي سلمان115852

40دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىشيماء عبد كاظم151635

41دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىازدهار عبود جاسم94786

ي353812 42دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىايات طارق خير

ن عبيد244793 43دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىفاطمة عبدالحسير

44دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىاحالم شاوي عيىس114303

45دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىصفاء باهض رضيو91171

46دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىهبة شاكر لفته95344

47دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىزمن شخير محسن87505

48دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىزينب عبدالستار علي354165

49دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىوجدان عبدالصمد عبدالزهرة541816

50دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىلقاء عبدالكريم سعدون87452

ن كامل سالم87646 51دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىحنير

52دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىدموع هاشم صبيح115791

53دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىفاتن خميس نعيم115013

ي90722
54دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىتبارك ماهر شمحن

ن429331 55دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىايات سعيد حسير

نور صباح عبدعلي354213
56إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبى

57إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىزهور صباح باهش151428

58إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىمروة وحيد سعيد151548

شهد مكي سلمان353488
59إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبى

يف88798 60إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىمريم جاسم شر

ي حنتوش114161 ن خير 61إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىحنير

62إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىسكينة عبدالكريم سعدون87624

63إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىسحر محمد رسن114096

64إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىنور نجم عبد91413

65إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىهدى رعد حسون355022

ن عدي ناصح96227 66إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىبنير

67إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىنرجس مهدي عاشور87602

68إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىلمياء هاشم شعالن515106

ن95965 69إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىزينب عمار عبدالحسير

70إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىزهراء ضياء خلف96034

71إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىزينب حاشوش عفلوك514804

72إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىافنان احسان خليل152061

73إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىفاطمة جواد كاظم96194

74إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىاية ناظم حمود93452

75إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىسمر نجم عبيد114158

76إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىبراء محمد هادي93712

77إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىايالف احسان خليل152097

78إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىتبارك كريم قاسم94041

ي حنتوش114102 79إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىشهد خير

80إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىايات عبدالرسول كاطع96016

81إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىفاطمة سالم جواد96284

82إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىاشاء عالوي لفته96096



83إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىوديان عبدالزهرة قاسم93835

84إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىايمان مجيد صبار91352

85إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىزينب علي كريم96169

ميامي كريم قاسم91463
86إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبى

87إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىدعاء عبدالرسول كاطع95981

شفاء علي فايز355209
88إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبى

89إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىزينب صباح باهش114151

90إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىزينب عبداالمير جاسم114229

ي151870 91إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىزهراء فاخر صي 

ي151799 92إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىفاطمة طاهر صي 

ن87552 93إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىايات عمار عبدالحسير

94إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىنور وحيد سعيد151624

95إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىسح  حاشوش عفلوك514602

ن152010 96إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىفاطمة طه ياسير

97إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىهديل رزاق موس354828

98إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىغفران عبدالزهرة قاسم93341

99إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىاشاء رحمان ناظم428657

100إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىسارة مشتاق ثامر96048

ى مفيد صالح96132 101إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىبرسر

102إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىايات فالح حسن114142

103إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىنورالهدى باسم زعيبل429291

104إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىشذى عبداالمير عودة87579

105إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىميس محمد كاظم428737

106إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىوهب مصطفن كامل151395

107إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىوجدان بنون محمد515052

108إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىصفا جمعة عبدهللا355113

109بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىلمياء فرحان صندل95260

وش88666 ة عبدالزهرة حي  110بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىظفير

111بكالوريوسالهارث ة31947البرصةأنبىوداد جمعة عبدالجبار87532

112دبلومالهارث ة31947البرصةأنبىاثمار محسن خلف95161

113إعداديةالهارث ة31947البرصةأنبىاخالص جاسم حميد429326

ي ابوالهيل64722 1ماجستيردجل ة31948البرصةذكراثير ناج 

2ماجستيردجل ة31948البرصةذكراحمد عبدهللا نعمة369158

3ماجستيردجل ة31948البرصةذكرمؤيد سدخان بدر64445

4ماجستيردجل ة31948البرصةذكرمرتضن فيصل محسن515813

5ماجستيردجل ة31948البرصةذكرعلي خليل ابراهيم154599

6دبلوم عاليدجل ة31948البرصةذكرهميسع طالب يونس549457

7بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكراحمد غازي كريم368751

8بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكراحمد قاسم عبدالرزاق515836

9بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمحمد طاهر مشهد64675

10بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمحمدجواد حسن علي369150

11بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرحيدر عقيل جاسب369144

12بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمحمد قاسم محمد64547

13بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكركريم عبداالمام يوسف369185

14بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكراسعد عبدالكريم حافظ154417

15بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرقيرص توفيق مهودر515848

16بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرعلي عبدالرضا شهيد64647

17بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرعبدالعباس يحبر عبدالعباس368923



18بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرعلي عبد مسلم60590

19بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرحيدر محمد سالم155295

20بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرحسن عبدالستار حسن63202

21بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكررائد حنون حيدر155301

22بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرماجد قاسم محمد64508

23بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمازن علوان عودة515818

24بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرزيد جاسم عبود63274

ي515831 25بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرفراس عبدالجبار عبدالنب 

26بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرفهد رحيم فرج515809

27بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرصباح حميد غضبان60551

ن عطوان جابر155148 28بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرحسير

29بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرعبدالرضا انطيتة عبدالصاحب369225

30بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرعلي عرب داود368870

31بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرعدنان جاسم محمد154611

32بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرفراس عبدالرزاق سلمان154618

33بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرحيدر احمد عبدهللا63255

34بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرعيىس غضبان وطبان154449

35بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرامجد عدنان محمد368815

36بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكررياض دهر محمد515845

37بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكراحمد عبدالكاظم احمد368842

ن عبدالكاظم جبار154578 38بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرحسير

39بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرعلي محمد جاسم63145

40بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرعبدالخالق حسن خميس368779

41بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرنجم عبدالشيخ فارس155316

42بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرغانم عبداالمام يوسف369024

ن كريم64758 43بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرعقيل عبدالحسير

44بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرعباس توفيق عبد154531

45بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرحيدر عبدالحليم خلف515842

46بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمنتظر توفيق كحيط63225

47بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرايمن وصي باشخ61619

ن فايز155207 48بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكروسام حسير

49بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرصدام صالح نتيشون61579

ن368917 50بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكراحمد عبدالكريم عبدالحسير

51بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكراحمد عبداالمير عبدالوهاب155409

52بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمحمود نصيف جاسم154554

53بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمقدام وجدان كاظم63292

54بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرعلي فايز عيىس155255

55بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكراركان ريسان كاظم154603

 سمير محمد علي154574
ن 56بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرحسنير

 يحبر بناي369169
57بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمصطفن

ن طالب خريبش64686 58بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرحسير

59بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرعبدهللا محمد بريدي63099

60بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمحمد سجاد كطافة63112

ن هادي محيبس63282 61بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرحسير

62بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكركاظم مسلم كحيط154460

63بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكراحمد محمود شاكر155184

64بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمصطفن بركات كاظم368902

65بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرليث عبدالزهرة مجيد549385



66بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمصطفن رسىمي علوان64786

67بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرسيف الدين عبدالكريم رجب199703

ي369008
68بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمرتضن احمد عبدالغبن

69بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمحمد علوان ملبس515798

ن قضي غالب369242 70بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرحسير

71بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرسلوان وجدان كاظم155080

72دبلومدجل ة31948البرصةذكرعلي عبدالرحمن صالح515889

ن نعمة515822 73دبلومدجل ة31948البرصةذكرحيدر حسير

74دبلومدجل ة31948البرصةذكرعلي طعمة عكلة515864

ي مجيد155286 75دبلومدجل ة31948البرصةذكرعالء عبدالنب 

76دبلومدجل ة31948البرصةذكرعباس مرزوك مهدي154489

ن طارش154568 77دبلومدجل ة31948البرصةذكرعبدالزهرة طعير

78دبلومدجل ة31948البرصةذكرمحمود شاكر سلطان368851

79دبلومدجل ة31948البرصةذكرمحمد سمير محمدعلي368935

80دبلومدجل ة31948البرصةذكراحمد جاسم عجيل515830

81دبلومدجل ة31948البرصةذكرحردان عبدالكريم حافظ155392

82دبلومدجل ة31948البرصةذكرطارق نجم خضير515860

ي شهيد369081 83دبلومدجل ة31948البرصةذكرمجيد لعيب 

84دبلومدجل ة31948البرصةذكرعبداالمير طاهر مشهد64750

85دبلومدجل ة31948البرصةذكروليد قاسم عودة154540

ن الزم368909 86دبلومدجل ة31948البرصةذكرعقيل حسير

ن عادل كاظم155237 87دبلومدجل ة31948البرصةذكرحسير

88دبلومدجل ة31948البرصةذكرباسم عزيز مجبل154499

89دبلومدجل ة31948البرصةذكراحمد جعفر صادق64487

90دبلومدجل ة31948البرصةذكرزاهد صبيح حسن154546

91دبلومدجل ة31948البرصةذكرعلي توفيق فالح64712

92دبلومدجل ة31948البرصةذكرمقدام سدخان بدر154518

هللا عبد515806 93دبلومدجل ة31948البرصةذكرعادل خير

94دبلومدجل ة31948البرصةذكروسام عبدالشفيع كامل515926

95دبلومدجل ة31948البرصةذكرقبيل جاسم عبود154535

96دبلومدجل ة31948البرصةذكرحيدر حميد شندي368794

97دبلومدجل ة31948البرصةذكرمحمد سالم ضمد154482

ن60543 98دبلومدجل ة31948البرصةذكراحسان طه ياسير

ن توفيق عبد368954 99دبلومدجل ة31948البرصةذكرحسير

100دبلومدجل ة31948البرصةذكرعلي جميل مهدي368735

101دبلومدجل ة31948البرصةذكرفراس غازي مجبل64536

ن61599 102دبلومدجل ة31948البرصةذكرضياء نارص حسير

103دبلومدجل ة31948البرصةذكراحمد نصيف جاسم154551

104دبلومدجل ة31948البرصةذكرمحمد غالب جابر515780

105دبلومدجل ة31948البرصةذكرمصطفن صالح مهدي369127

106دبلومدجل ة31948البرصةذكرمشتاق ثامر خرصن64618

107دبلومدجل ة31948البرصةذكرعلي عبدالكاظم مزيد368999

108دبلومدجل ة31948البرصةذكرمرتضن كامل خلف369036

109دبلومدجل ة31948البرصةذكرماجد محمد مزيد61613

110دبلومدجل ة31948البرصةذكرمحمد حيدر عبد154637

ن60575 111دبلومدجل ة31948البرصةذكرستار عبدالجبار محمدحسير

112دبلومدجل ة31948البرصةذكرمنترص حميد صالح154408

113دبلومدجل ة31948البرصةذكرواصف علوان ملبس515793



ن محمد369111 114دبلومدجل ة31948البرصةذكرطه ياسير

115دبلومدجل ة31948البرصةذكرمحمد عبدالكاظم جبار155325

116دبلومدجل ة31948البرصةذكرحازم سعدون يعقوب61592

ن محمد368860 117دبلومدجل ة31948البرصةذكراحمد ياسير

118دبلومدجل ة31948البرصةذكرحمزة عباس مرزوك154627

119دبلومدجل ة31948البرصةذكرفالح حسن جري515826

120دبلومدجل ة31948البرصةذكرحيدر حميد يونس64700

ن احمد عبدالسادة515786 121دبلومدجل ة31948البرصةذكرحسير

ن ضياء عبدالرزاق368804 122دبلومدجل ة31948البرصةذكرمعي 

123دبلومدجل ة31948البرصةذكرحيدر بدر جعفر515930

ن عبدالرزاق63134 124دبلومدجل ة31948البرصةذكراحمد عبدالحسير

ي طاهر64638
125دبلومدجل ة31948البرصةذكراحمد وصفن

126دبلومدجل ة31948البرصةذكرمحمد طارق نجم515854

127دبلومدجل ة31948البرصةذكراحمد رسىمي علوان64664

128دبلومدجل ة31948البرصةذكرهادي عادل كاظم154608

129دبلومدجل ة31948البرصةذكرحسن عطوان جابر154473

130دبلومدجل ة31948البرصةذكرمحمد عبدالرضا عزيز64607

131دبلومدجل ة31948البرصةذكربهاء احمد حسن63262

132دبلومدجل ة31948البرصةذكرعالء محمود شاكر515840

133دبلومدجل ة31948البرصةذكركرار عبدالعباس عبدالشهيد368763

134دبلومدجل ة31948البرصةذكرعلي غازي شندي154434

135دبلومدجل ة31948البرصةذكرزيد جاسم صاحب154640

136دبلومدجل ة31948البرصةذكرحسن ماجد هادي368928

137دبلومدجل ة31948البرصةذكرهاشم محمد عبدالصمد368983

138إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمصطفن مهدي عساف154523

139إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمحمد احمد داود154478

140إعداديةدجل ة31948البرصةذكركاظم جميل عودة369099

141إعداديةدجل ة31948البرصةذكربشير كحط فرج61498

142إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمحمد عبدالرضا سكران515924

143إعداديةدجل ة31948البرصةذكرقيرص سمير محمدعلي61547

144إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمرتضن عبدالخالق عزيز154514

145إعداديةدجل ة31948البرصةذكررياض جاسب سعد549429

146إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعدنان سدخان بدر154440

147إعداديةدجل ة31948البرصةذكرحسن فالح حسن368895

ي154464 148إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمحمد عبدعلي ناج 

149إعداديةدجل ة31948البرصةذكرحسن مالك عبدالصاحب368834

150إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعلي عبدالواحد عبدالعالي64522

151إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمهند عبداالمام كاظم60532

152إعداديةدجل ة31948البرصةذكرجاسم عبدالكريم جاسم154505

153إعداديةدجل ة31948البرصةذكراحمد حميد غضبان64500

ن عبدالرحمن368972 154إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعلي حسير

1ماجستيردجل ة31948البرصةذكرحسام طالب خريبش59859

2دبلوم عاليدجل ة31948البرصةذكرعلي حافظ جميل157536

3بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمحمد عباس مرزوك66391

هللا369610 4بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرنورالدين عادل خير

5بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمسلم عبدالكاظم عبدعلي62752

6بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكروسام منير نعمة157487

ن الزم157249 7بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرحيدر ياسير



8بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمحمد كاظم جاسم66377

9بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرحسن جاسب كاظم549412

10بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرسامي عباس مرزوك66458

11بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمحمد حمزه عباس59877

ي66161
ن
12بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكراحمد شهاب عوف

13بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمنتظر ضياء غازي62870

14بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرعلي حميد يوسف60176

ن كريم عطية62994 15بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرحسير

16بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمالك شاكر سلطان157463

17بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرحسن مرصن خليل66306

18بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرحيدر صالح الدين كاظم157600

19بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمحمد سعيد جبار62668

ن نارص157379 20بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرعلي حسير

ي369525
21بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرزين العابدين جهاد عبد الغبن

22بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرباقر حسن خميس157261

23بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكركاظم وجدان كاظم156735

24بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمحمد محسن عبدالصاحب60701

25بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرسيف هيثم شنيشل369477

ن غانم66268 26بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرامجد عبدالحسير

27بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرحيدر عالوي نعمة60751

28بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرعلي حسن عبدالحافظ369582

29بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرجعفر عبدالشيخ فارس66249

ن احمد شبيب62889 30بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمحمدحسير

31بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكراحمد منصور عبدالحسن66496

32بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمحمد مهدي رسن60710

هان60635 33بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكراحمد عبدالرزاق شر

34بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكراحمد محمد جاسم63025

هللا سلطان369617 35بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمؤيد خير

36بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرعمار محمد حنتوش157553

37بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمثبن عبدالسجاد عبد156999

هللا62618 38بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكراحمد عادل خير

39بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرصالح عيىس حميد157576

40بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرعلي سلمان فياض157387

هللا369852 ي خير
41بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرياش راصن

42بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرعالء سالم جاسم369603

43بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمحمد يوسف عبدالشيخ60029

44بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرعادل صالح جبار61088

45بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرعاطف حميد حنتوش157611

هللا369755 46بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرياش عبدالرزاق خير

47بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرعبدهللا داود عبدعلي62637

48بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرنورالدين صفاء عبدالرزاق157303

ن سالم مطر61281 49بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرحسنير

ن جعفر صادق157248 50بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرحسير

51بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكراحمد اسعد عبدالكريم369875

52بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكركرار خلف عبدالرضا157322

ن داود شاكر369715 53بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرحسير

هللا369783 54بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمحمد اسعد خير

55بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمصطفن احمد عبدالسادة62624



56بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكراحمد داخل رحمة62739

ن عبدالرحمن65829 57بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمهدي حسير

58بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكركرار طالب جمعة157239

59بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمهدي محمد مهدي63386

60بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمرتضن احمد عبادي515666

 علي حيدر66036
ن 61بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرحسير

ن62643 62بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرمنتظر صكر حسير

ي عبدالكريم62963
63بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكراسعد هانن

64بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكربارق طالب يونس62705

65بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرشهاب احمد شبيب62772

66بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرعلي صدام فالح157434

67دبلومدجل ة31948البرصةذكرمحمد ميثم كاظم62984

68دبلومدجل ة31948البرصةذكرعلي سجاد عبدالرزاق65349

ن عالء نجم157459 69دبلومدجل ة31948البرصةذكرحسير

ي157287
70دبلومدجل ة31948البرصةذكراحمد عبدالزهرة فضن

71دبلومدجل ة31948البرصةذكرمحمد حليم سلمان62880

72دبلومدجل ة31948البرصةذكرمحمد عالوي نعمة60766

ي والي62475 73دبلومدجل ة31948البرصةذكراحمد عبدالنب 

74دبلومدجل ة31948البرصةذكرعلي جبار ذاري157451

75دبلومدجل ة31948البرصةذكرعلي احمد عبدالسادة62011

76دبلومدجل ة31948البرصةذكرمرتضن خليل مسلم59917

77دبلومدجل ة31948البرصةذكرسامي محمد بريدي62805

ن60696 ي ياسير 78دبلومدجل ة31948البرصةذكرسعد حرن 

79دبلومدجل ة31948البرصةذكرالحسن نعمة خلف62648

ن66200 80دبلومدجل ة31948البرصةذكرحسن علي عبدالحسير

ن60729 81دبلومدجل ة31948البرصةذكرمسلم عقيل عبدالحسير

ن عدنان نعمة62609 82دبلومدجل ة31948البرصةذكرحسير

83دبلومدجل ة31948البرصةذكرعباس محمد صالح59839

84دبلومدجل ة31948البرصةذكرعباس فاضل عباس60779

ن احمد غازي66525 85دبلومدجل ة31948البرصةذكرحسنير

86دبلومدجل ة31948البرصةذكركرار عالوي نعمة60744

87دبلومدجل ة31948البرصةذكركرار عقيل جاسب369508

ن محمد66442 88دبلومدجل ة31948البرصةذكرعالء عبدالحسير

89دبلومدجل ة31948البرصةذكرمحمد عبدالكريم خزعل369411

ن احمد نافل515675 90دبلومدجل ة31948البرصةذكرحسير

91دبلومدجل ة31948البرصةذكرمحمود يوسف عبدالشيخ60380

يف عبدالشيخ59889 92دبلومدجل ة31948البرصةذكرعمار شر

ي62630
 
93دبلومدجل ة31948البرصةذكرحسن موس عبدالباف

94دبلومدجل ة31948البرصةذكرمحمد فياض داود60333

95دبلومدجل ة31948البرصةذكرعلي طارق عبيد62690

96دبلومدجل ة31948البرصةذكرعباس فاضل جلود60101

97دبلومدجل ة31948البرصةذكرمجتب  حامد عبداللطيف65882

ن كاظم جباري157445 98دبلومدجل ة31948البرصةذكرعبدالحسير

99دبلومدجل ة31948البرصةذكرحيدر حميد موجي369487

100دبلومدجل ة31948البرصةذكرعباس اسماعيل بناي62309

101دبلومدجل ة31948البرصةذكرحسن كاظم مرهون62954

102دبلومدجل ة31948البرصةذكراحسان فالح حسن368714

103دبلومدجل ة31948البرصةذكرمحمد حميد عباس62355



104دبلومدجل ة31948البرصةذكرعلي احمد غازي60297

105دبلومدجل ة31948البرصةذكرجعفر عجيل مزهر61953

106دبلومدجل ة31948البرصةذكرجواد كاظم جباري62602

ن ناظم عبيد62758 107دبلومدجل ة31948البرصةذكرحسير

108دبلومدجل ة31948البرصةذكرمحمد ميثم سلمان60689

109دبلومدجل ة31948البرصةذكرعقيل جواد كاظم156654

ن احمد شبيب62858 110دبلومدجل ة31948البرصةذكرحسنير

111دبلومدجل ة31948البرصةذكرعباس عبداالله كطافة66485

112دبلومدجل ة31948البرصةذكركاظم محمد عبد369749

113دبلومدجل ة31948البرصةذكرمحمد مصطفن مهدي156217

ي طاهر66102
114دبلومدجل ة31948البرصةذكرزين العابدين وصفن

115دبلومدجل ة31948البرصةذكررضا جاسم حميد515662

116دبلومدجل ة31948البرصةذكرعلي خالد ملبس66149

117دبلومدجل ة31948البرصةذكرعلي محمد احمد60644

118دبلومدجل ة31948البرصةذكرارشد حميد عبدالشهيد369841

119دبلومدجل ة31948البرصةذكرعلي كاظم جاسم66356

120دبلومدجل ة31948البرصةذكرمحمد عطوان جابر157025

ي حمود157394 121دبلومدجل ة31948البرصةذكرمحمود خير

122دبلومدجل ة31948البرصةذكرعباس نعمة خضير369568

123دبلومدجل ة31948البرصةذكراحمد كاظم حسن61068

ن فرهود62764 124دبلومدجل ة31948البرصةذكرعلي حسير

125دبلومدجل ة31948البرصةذكرعباس قاسم عبدالزهرة61109

ن عبدالكريم عبدالجبار62843 126دبلومدجل ة31948البرصةذكرحسير

ن شبيب59868 127دبلومدجل ة31948البرصةذكرمحمد حسير

128دبلومدجل ة31948البرصةذكرستار جبار صفر157471

129دبلومدجل ة31948البرصةذكريونس محمد سالم157237

130دبلومدجل ة31948البرصةذكراحمد خليل حنون369592

ن سمير ابراهيم60425 131دبلومدجل ة31948البرصةذكرحسير

132دبلومدجل ة31948البرصةذكرسعد حمود عبدالواحد62795

133دبلومدجل ة31948البرصةذكرعباس حمزة باشخ62974

134دبلومدجل ة31948البرصةذكراحمد صالح الدين كاظم66334

135دبلومدجل ة31948البرصةذكرصادق جعفر عبدالزهرة66227

136دبلومدجل ة31948البرصةذكرمحمد قضي سلمان157439

137دبلومدجل ة31948البرصةذكرعلي لفته عبد157329

138دبلومدجل ة31948البرصةذكرايمن خليل ابراهيم61023

ن157311 139دبلومدجل ة31948البرصةذكرحازم كريم عبدالحسير

140دبلومدجل ة31948البرصةذكركرار هادي تركي515686

141دبلومدجل ة31948البرصةذكرهشام توفيق مونس66510

142دبلومدجل ة31948البرصةذكرحيدر حميد فاضل369430

ن عبد369736 143دبلومدجل ة31948البرصةذكرايمن تحسير

ي عبدالرزاق157183
144إعداديةدجل ة31948البرصةذكرباقر وصفن

ن عبدالجبار شبيب65016 145إعداديةدجل ة31948البرصةذكرحسير

146إعداديةدجل ة31948البرصةذكرحسام عويد فاضل62407

147إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعلي جبار جعفر368449

148إعداديةدجل ة31948البرصةذكرالمهدي ضياء غازي61317

149إعداديةدجل ة31948البرصةذكرحسن علي نجم516380

150إعداديةدجل ة31948البرصةذكراحمد ماجد قاسم61669

151إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمحمد زامل محمد157506



ي63533
 علي راصن

ن 152إعداديةدجل ة31948البرصةذكرتحسير

ن حيدر جاعل156754 153إعداديةدجل ة31948البرصةذكرحسير

154إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعلي قاسم عودة368509

155إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمرتضن قيرص سمير63421

156إعداديةدجل ة31948البرصةذكربالل عبداالمير عبدالزهرة58899

157إعداديةدجل ة31948البرصةذكركرار مسلم كحيط516384

158إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمرتضن لؤي ناظم156661

ن عبدالزهرة367811  حسير
159إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمصطفن

160إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمحمد عبدالوهاب توفيق368411

161إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعباس علي مرهون65783

ن محمد61966 ن ياسير 162إعداديةدجل ة31948البرصةذكرحسير

163إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعبدهللا كاظم موس367890

164إعداديةدجل ة31948البرصةذكراحمد قاسم عاشور516104

ي عبدالكاظم مزيد368534 165إعداديةدجل ة31948البرصةذكرصي 

166إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمحمد قحطان حمود367724

167إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعبدهللا جواد كاظم64932

168إعداديةدجل ة31948البرصةذكرياش عبدالرسول نارص61830

169إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعقيل عبدالشيخ فارس156580

ي369630
170إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمصطفن مدين سبب 

171إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعلي سمير عبدالجبار368490

172إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمجتب  عادل عبدالواحد59596

173إعداديةدجل ة31948البرصةذكراحمد غازي شندي156702

174إعداديةدجل ة31948البرصةذكريوسف ثامر رحيم62701

ن وفيق فرهود62724 175إعداديةدجل ة31948البرصةذكرحسير

ن63454 176إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمهند قاسم محمدحسير

ن سلمان فياض156519 177إعداديةدجل ة31948البرصةذكرحسير

178إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمهند لؤي ناظم66403

ن عبدالرسول نارص61821 179إعداديةدجل ة31948البرصةذكرحسير

180إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمحسن فائق مسلم63409

181إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمحمد حميد شهيد368464

182إعداديةدجل ة31948البرصةذكركرار عباس محسن516393

ن367780 183إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعلي عزيز حسير

184إعداديةدجل ة31948البرصةذكرحسن كاظم جاسم65750

185إعداديةدجل ة31948البرصةذكرصالح اسعد خلف516191

186إعداديةدجل ة31948البرصةذكرجاسم محمد عبدعلي66086

187إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعلي اسكندر عباس61257

188إعداديةدجل ة31948البرصةذكرحسن عبدالرضا شهيد516216

189إعداديةدجل ة31948البرصةذكركرار عبداالمام موزان156717

190إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعباس طالب خريبش59127

191إعداديةدجل ة31948البرصةذكرضياء عزيز كاظم516048

192إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعلي صالح مهدي156569

193إعداديةدجل ة31948البرصةذكرنورالدين ماجد قاسم59652

ن عبدالرضا شهيد156160 194إعداديةدجل ة31948البرصةذكرحسير

195إعداديةدجل ة31948البرصةذكرسيف علي سلمان516028

196إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعلي محسن جبار156553

ن حامد63857 197إعداديةدجل ة31948البرصةذكراحمد حسير

198إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمسلم عبدالشيخ فارس63469

199إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمجيد جواد كاظم516365



200إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمرتضن جواد كاظم59050

ن قاسم156748 201إعداديةدجل ة31948البرصةذكراحمد حسنير

202إعداديةدجل ة31948البرصةذكررضا سعيد جبار63479

203إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعلي ضياء محمد63983

204إعداديةدجل ة31948البرصةذكرسجاد عائش مغامس65144

205إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعلي عبدالرحمن عبدالكريم368399

206إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمصطفن مجدي جبار63491

207إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمقتدى جواد كاظم59070

208إعداديةدجل ة31948البرصةذكرشهاب احمد مشلوش516162

209إعداديةدجل ة31948البرصةذكرسيف علي حيدر58912

210إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمصطفن محمد عبدالكريم157416

ي سهيم369620
211إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعلي سبب 

212إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعلي قضي سلمان156639

213إعداديةدجل ة31948البرصةذكرجعفر مكي عباس66052

214إعداديةدجل ة31948البرصةذكراحمد يوسف فالح368572

215إعداديةدجل ة31948البرصةذكركرار قبيل جاسم156310

216إعداديةدجل ة31948البرصةذكرفالح محمد مهدي63430

217إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعبدهللا كاظم حنتوش65292

هللا368426 218إعداديةدجل ة31948البرصةذكراحمد قسور خير

219إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعقيل حبيب كامل58960

220إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمحمد مظفر صادق65333

 مكي دحام367856
ن 221إعداديةدجل ة31948البرصةذكرحسير

222إعداديةدجل ة31948البرصةذكرحسن محمد حنتوش367699

ن سعيد جبار63832 223إعداديةدجل ة31948البرصةذكرحسير

ن محمد طاهر58929 224إعداديةدجل ة31948البرصةذكرحسير

225إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعلي عماد ضايف156623

226إعداديةدجل ة31948البرصةذكرالحسن ماجد قاسم61943

227إعداديةدجل ة31948البرصةذكراحمد عبدالزهرة مجبل366342

228إعداديةدجل ة31948البرصةذكرجبار محمد جاسم63001

ن فاضل59019 229إعداديةدجل ة31948البرصةذكرزين العابدين حسير

230إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمهدي حسن شاكر63442

231إعداديةدجل ة31948البرصةذكرزهير عبدالحسن علي63630

232إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمناف غالب جابر63700

233إعداديةدجل ة31948البرصةذكررضا علوان كامل516074

ن جعفر عبد516141 234إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعبدالحسير

235إعداديةدجل ة31948البرصةذكرماجد حامد عثمان62932

236إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمجيد عبدالزهرة مجيد515696

ن62069 237إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعلي عقيل عبدالحسير

238إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعلي عبدالواحد عبدهللا156693

239إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعلي طارق نجم63570

 علي عبدالرضا62034
ن 240إعداديةدجل ة31948البرصةذكرحسير

241إعداديةدجل ة31948البرصةذكرسجاد سعد غازي65992

ي فياض63881 242إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعبدهللا عبدالنب 

 علي يوسف516130
243إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمصطفن

244إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمحمد قاسم كيطان61746

245إعداديةدجل ة31948البرصةذكرسجاد قاسم عبيد368379

246إعداديةدجل ة31948البرصةذكرحسن داود سالم157283

247إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعباس محمد عبداالمام156540



248إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمحمدعلي جي  عبدعلي368499

249إعداديةدجل ة31948البرصةذكركرار ماجد غازي157426

هللا368614 250إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمجتب  عادل خير

251إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمرتضن محمد جاسم368121

252إعداديةدجل ة31948البرصةذكرحيدر يوسف فالح368587

253إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعبدهللا ماجد حبيب65213

254إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمنتظر كاظم هاشم59032

 علي نعمة59617
ن 255إعداديةدجل ة31948البرصةذكرحسير

هان60651 256إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعلي عبدالرزاق شر

257إعداديةدجل ة31948البرصةذكرسجاد مكي عباس369911

ن366114 258إعداديةدجل ة31948البرصةذكررضا رمضان حسير

259إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعباس سامي جراد368548

260إعداديةدجل ة31948البرصةذكراحمد عبدالرسول نارص61851

ن كريم حسن66319 261إعداديةدجل ة31948البرصةذكرحسير

262إعداديةدجل ة31948البرصةذكرحيدر علي مرهون66350

263إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمؤمل حبيب محمد156634

264إعداديةدجل ة31948البرصةذكركرار حكيم صكر368523

265إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمسلم غانم عبدعلي66427

266إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعقيل مسلم قاسم156685

267إعداديةدجل ة31948البرصةذكرصفاء عبدهللا كاظم368437

ن سعد يعقوب156761 268إعداديةدجل ة31948البرصةذكرحسير

269إعداديةدجل ة31948البرصةذكرمحمد مؤيد صيوان368099

270إعداديةدجل ة31948البرصةذكرامير اسعد صالح66369

ن جواد369673 271بكالوريوسدجل ة31948البرصةذكرصدام حسير

272دبلومدجل ة31948البرصةذكرفراس ايوب جازع369450

ن157270 273دبلومدجل ة31948البرصةذكرجالل طه ياسير

274دبلومدجل ة31948البرصةذكرمنير حميد فاضل62778

ي عاشور157405
275دبلومدجل ة31948البرصةذكرعودة عبدالغبن

ن محمد عبدالكريم59898 276دبلومدجل ة31948البرصةذكرحسير

277إعداديةدجل ة31948البرصةذكرسمير مهدي مطرود157341

278إعداديةدجل ة31948البرصةذكرعباس طه منصور157295

1دكتوراهدجل ة31948البرصةأنبىسناء جميل ثامر154632

ي شناوي515853 2بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىوعود صي 

3بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىمريم عمران موس154594

ي155096 لمياء هجول لعيب 
4بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبى

5بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىانوار حمدي كريم61588

6بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىهناء جعفر عبد60568

7بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىنوال نارص علي61569

8بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىانوار كامل منصور155163

9بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىفاطمة ماجد لطيف155109

فاطمة سامي قاسم64795
10بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبى

11دبلومدجل ة31948البرصةأنبىاخالص عزيز حاتم515855

تغريد علي عبدهللا61557
12دبلومدجل ة31948البرصةأنبى

13دبلومدجل ة31948البرصةأنبىاحالم عبدهللا محسن64627

14دبلومدجل ة31948البرصةأنبىزينب عبدالوهاب حنون368882

15دبلومدجل ة31948البرصةأنبىفاطمه باقر دهوس429360

16دبلومدجل ة31948البرصةأنبىاسماء مجيد عبدالواحد61605

17دبلومدجل ة31948البرصةأنبىداليا فليح حسن60559



18دبلومدجل ة31948البرصةأنبىفاطمة جواد كاظم63241

19دبلومدجل ة31948البرصةأنبىسليمة نارص جمر154427

ي زيارة155196 20دبلومدجل ة31948البرصةأنبىنور ناج 

21دبلومدجل ة31948البرصةأنبىفريال جعفر حنظل155280

22دبلومدجل ة31948البرصةأنبىفاطمة نجم عبدهللا155217

23دبلومدجل ة31948البرصةأنبىمروة حسن سلطان515867

24دبلومدجل ة31948البرصةأنبىدجلة ظاهر حمادي154509

25دبلومدجل ة31948البرصةأنبىامل جابر ريكان154493

ن دهش63234 26دبلومدجل ة31948البرصةأنبىانتصار عبدالحسير

27دبلومدجل ة31948البرصةأنبىزينب حمدي ضايف154624

28دبلومدجل ة31948البرصةأنبىميادة حسن عبود63214

ان عبدالحسن155308 ن 29دبلومدجل ة31948البرصةأنبىسناء مير

30إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىغيداء جعفر عبد61535

1ماجستيردجل ة31948البرصةأنبىوالء عيىس غضبان157478

2بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىاالء منير محمد62494

3بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىرواء جميل ثامر157345

4بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىمروة نجم عبدهللا62731

ي515692 5بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىفاطمة عبدالمحسن مير

ي هادي59900
6بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىذكرى هانن

ي157274
ن
7بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىنبا شهاب عوف

ن نارص157366 8بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىعلياء حسير

9بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىفاطمة صفاء عبدالرزاق157306

10بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىرباب عبدالرحمن صالح157627

11بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىضياء عبداالمير عبدالوهاب369833

12بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىسكينة جواد انطيتة62914

13بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىاشاء يوسف نعمة369705

14بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىعلياء غازي مجبل66117

ي60719
15بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىفاطمة صبار كباسر

16بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىخلود حسن بدر66063

ن59994 17بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىفاطمة عبدالعباس حسير

18بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىمكارم مجيد سعدون157350

19بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىفاطمة فياض عبداالمام60219

20بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىزهراء هاشم عبدالصاحب369684

21بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىغفران عبدالوهاب خربيش66286

22بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىفاطمة جبار محمد369498

23بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىزهراء موفق حميد157263

24بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىسحر حميد شهيد369423

25بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىدعاء كريم تعبان60018

26بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىنغم يوسف صالح60788

27بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىزينب فاضل عبدالرضا156942

28بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىنورالهدى عبدالهادي جواد515669

29بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىسح  فائق حمود369694

ن59981 30بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىابتهال هشام حسير

31بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىفرقان حمزة حميد62848

32بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىزهراء صادق نعمة61173

33بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىكوثر خضير حنتوش369659

34بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىحنان جعفر حنظل157542

ن157299 35بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىدعاء عقيل حسير



36بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىفاطمة عبدالرحمن عبدالكريم368388

37بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىكوثر عبدالرضا عباس369650

38بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىدنا عباس عبادي369822

39بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىنورس طالب خريبش66238

40بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىانوار مجيد سعدون157361

41بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىايات نصيف جاسم60798

ان عبدالحسن157268 ن 42بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىهناء مير

43بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىزينب عبدالحكيم حيدر62676

44بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىتبارك حسن نارص60626

45بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىزهراء جبار مزيد369792

46بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىسح  حسن نارص66180

47بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىرفاء حميد عبدالصمد63009

48بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىنورالهدي قضي غالب369463

49بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىنبا منعم عبدهللا157317

50بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىفاطمة محمد سالم157522

51بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىاساور احمد حسن62821

52بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىتف  عبدالباسط فالح156744

ن محسن62815 53بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىسارة عبدالحسير

ن صيوان مزعل157276 54بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىبنير

55بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىانعام عبدالعباس يحبر369725

56بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىوفاء بشير عباس369644

57بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىفاطمة سالم عبدالرضا369520

58بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىحوراء حسن حمود63805

59بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىبراق جميل ثامر157496

ن عبدالهادي جواد515654 60بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىام البنير

61بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىسىه جواد حسن368014

62دبلومدجل ة31948البرصةأنبىايات عبدالمنذر قاسم62736

ن نارص156530 63دبلومدجل ة31948البرصةأنبىتبارك حسير

64دبلومدجل ة31948البرصةأنبىفاطمة محمد طاهر60090

دالل غانم عبدعلي66472
65دبلومدجل ة31948البرصةأنبى

66دبلومدجل ة31948البرصةأنبىخديجه طالب جمعه157245

ايات علي صالح60677
67دبلومدجل ة31948البرصةأنبى

68دبلومدجل ة31948البرصةأنبىشور فياض عبداالمام60258

مروة طارق محمدعلي60660
69دبلومدجل ة31948البرصةأنبى

70دبلومدجل ة31948البرصةأنبىرقية هشام خزعل62788

71دبلومدجل ة31948البرصةأنبىاخالص نصيف جاسم66213

مريم زكي يحبر62835
72دبلومدجل ة31948البرصةأنبى

ي عجاج60004 73دبلومدجل ة31948البرصةأنبىمروة صي 

74دبلومدجل ة31948البرصةأنبىفردوس عبداالمام كاظم60735

ن عبد62658 75دبلومدجل ة31948البرصةأنبىزينب حسير

از مصطفن كامل66128 ن 76دبلومدجل ة31948البرصةأنبىاعي 

ن369637 77دبلومدجل ة31948البرصةأنبىحوراء رمضان حسير

78دبلومدجل ة31948البرصةأنبىنور وليد حميد369780

79دبلومدجل ة31948البرصةأنبىعلياء قبيل جاسم157136

80إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىفاطمة خليل محمد61973

81إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىاشاء سمير مهدي156724

يف عبدالشيخ63748 82إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىسارة شر

83إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىسح  عالء نجم63615



84إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىسليمة صباح عبدهللا61779

85إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىزهراء عبدالرسول غضبان62042

ن62058 86إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىزينب عقيل عبدالحسير

87إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىزينب محسن جبار156562

88إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىخديجة سالم عبدالرضا366532

89إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىسلوى كاظم حنتوش65166

90إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىبتول بشير عباس367642

91إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىنورالهدى باقر محمد61981

92إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىبتول حسن عودة516298

93إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىفاطمة صالح يوسف549354

رقية سامي قاسم65002
94إعداديةدجل ة31948البرصةأنبى

95إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىفاطمة احمد عبدالسادة63397

زهراء طارق محمدعلي516122
96إعداديةدجل ة31948البرصةأنبى

97إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىتبارك عباس طه156740

98إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىحوراء رسىمي علوان65255

99إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىزهراء عبدالعباس يحبر368601

100إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىرتاج عبدالكريم محمد156395

زهراء علي نارص59570
101إعداديةدجل ة31948البرصةأنبى

102إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىنور منير محمد65159

103إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىرقية عدنان جاسم156510

104إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىرقية جواد انطيتة63653

105إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىزهراء فاضل جلود59551

106إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىايات ثابت صباح65278

107إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىحوراء عواد كاظم156676

108إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىهدير عبدالرحمن صالح516382

109إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىزينب عبدالرضا عباس368625

110إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىزهراء حميد فاضل64022

111إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىتف  مسلم عبدالشيخ156599

ايمان علي صالح60668
112إعداديةدجل ة31948البرصةأنبى

 علي156275
ن 113إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىاشاء تحسير

يف عبدالشيخ63727 114إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىرنا شر

115إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىلقاء يوسف صالح62023

ن فاضل59186 116إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىفاطمة حسير

117إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىضح حميد عبدالصمد63592

118إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىنرجس سالم عبدالرضا366609

119إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىوسن عدنان جاسم156494

ن156525 120إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىهبةهللا حيدر ياسير

121إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىرغد حيدر زيارة65306

122إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىبراق عدنان جاسم156482

123إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىزينب سامي قاسم64987

124إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىخولة جبار محمد59210

125إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىقدس باقر محمد61998

126إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىمعصومة طالب جمعة157530

127إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىايمان كاظم عبداالمام156544

128إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىاشاء ماجد لطيف156730

129إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىضح مناف غالب516268

130إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىاشاء عبدالرضا عباس368638

ي بالسم156196 131إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىصبا صي 



132إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىايالف كريم عبداالمام156537

133إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىزهراء عواد كاظم65317

134إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىلمياء عواد كاظم64969

135إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىسعاد عدنان جاسم156502

136إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىزهراء ماجد لطيف156709

137إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىزهراء مؤيد صيوان368559

138إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىسارة رعد جاسب58944

ن سهيل غضبان62049 139إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىبنير

140إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىسباء محمد منشعان64953

انوار خيون علي442080
141إعداديةدجل ة31948البرصةأنبى

142إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىهدى عيىس غضبان156648

143إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىزهراء عبداالمير عبدالوهاب367921

144بكالوريوسدجل ة31948البرصةأنبىابتهاج عبدالزهرة حمود369800

هللا سدخان62267 145دبلومدجل ة31948البرصةأنبىسوسن خير

146إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىلمياء حيدر طالب66415

147إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىاشواق محسن عبد369767

ي عبدعلي62829 148إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىساجدة ناج 

149إعداديةدجل ة31948البرصةأنبىمنتىه محمدجواد هادي366191

1ماجستيرالنرص31949البرصةذكرعلي عبدالرحمن صالح9829

2بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرخضير عباس جلود254975

3بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعالء صبيح كريم150084

4بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرفالح حسن سلمان426502

5بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرباسم كريم غميس254983

6بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرميثاق عجيل سادود149992

ن طه150008 7بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرغسان عبدالحسير

8بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعماد ناجح عوده508271

9بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعباس منشد عبد8373

10بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرستار جبار مهلهل8434

 علي10736
ن 11بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعلي حسير

12بكالوريوسالنرص31949البرصةذكررزاق يعقوب يوسف8402

13بكالوريوسالنرص31949البرصةذكررضا عبدالجليل جابر254971

14بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعلي عبدالجبار عباس508311

15بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرلؤي مهجر عجىمي426406

16بكالوريوسالنرص31949البرصةذكراحمد عجيل سادود10693

17بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرلطيف جبار مسلم426545

18بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمحمد قاسم عيىس255032

19بكالوريوسالنرص31949البرصةذكررسول علي حسن508193

20بكالوريوسالنرص31949البرصةذكررياض رحيم عودة10746

21بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرسامي عبدالمنعم منصور9771

22بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرسعد احمد عباس508263

23بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعبدالرحمن مال هللا عوده255009

ن9767 24بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرنظير هاشم جعير

25بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرميثم غالب صغير551124

26بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرامجد عدنان عبدالزهرة551114

27بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرفرحان عبدالحسن عبدهللا10704

28بكالوريوسالنرص31949البرصةذكراحمد حسن خلف9726

ي عبدالكريم10692 29بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعبدالرضا عبدالنب 

ن عبد9763 30بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعلي عبدالحسير



31بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرحلو خضير ضايع10684

32بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرحيدر كاظم محمد508353

33بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمحمد عودة محمد150103

34بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرزين العابدين عودة كاظم9791

ن254958 35بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرسالم كاظم ياسير

36بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمحمدعلي يوسف جابر8443

37بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعماد رحيم عبدعلي255017

38بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمحمد عدنان عبدالزهرة426279

39بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرصبيح سادود عباس508268

40بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرماهر محمدعلي عبود426359

ي551133 41بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمنذر راشد محبر

42بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعدي فالح حسن10729

43بكالوريوسالنرص31949البرصةذكررمضان عبدالحسن عبدهللا150066

44بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمصطفن عودة محمد508279

ن عدي عبدالرزاق508314 45بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرحسير

 علي فالح560540
ن 46بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرحسير

47بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمهند عدنان عبدالزهرة8449

ي عبداالمير بشارة255640
48بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرثانن

ن عبد150035 49بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعبدالكريم عبدالحسير

50بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرازهر عودة محمد150093

51بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرحسن حميد كاظم426525

52بكالوريوسالنرص31949البرصةذكروليد رحيم عودة426550

ن508266 53بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرميثم قاسم نبي 

54بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمثبن عبدالجبار عباس255029

55بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرسعدون جواد كاظم8455

56بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرشهاب احمد قاسم150132

57بكالوريوسالنرص31949البرصةذكررعد عبدالحر موس254970

58بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمحمد حسن حميد508366

59بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعبدالستار كاظم عزيز10665

60بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعبدهللا صالح شبيب10714

61بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمحمد قاسم جابر426462

62بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعباس عبدالكاظم عبداللطيف508362

63بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعلي مصطفن بوهان9802

64بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعايد مكي جسام150019

ن نتيش عباس149899 65بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرحسير

66بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرصالح رحيم عبدعلي560447

67بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمهند جودة سلمان150113

68بكالوريوسالنرص31949البرصةذكروليد عبدالزهرة ماهود8486

69بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرفراس عبدالكاظم عبداللطيف8472

70بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمسعد محمد مسعد508239

ن10740 71دبلومالنرص31949البرصةذكربسام شاكر حسير

72دبلومالنرص31949البرصةذكرفراس عبدالحسن صيهود508283

73دبلومالنرص31949البرصةذكرعبدالرحمن نتيش عباس149932

74دبلومالنرص31949البرصةذكراسماء عبدالحسن محمد149979

75دبلومالنرص31949البرصةذكرضيدان سهيم حسون10728

76دبلومالنرص31949البرصةذكرعامر عبدالرزاق لفته426433

77دبلومالنرص31949البرصةذكرمحمدعلي ناظم عبدالواحد508359

78دبلومالنرص31949البرصةذكرعبدالعباس نتيش عباس149943



79دبلومالنرص31949البرصةذكرثقيف صادق حميد508246

80دبلومالنرص31949البرصةذكرمرتضن عبدالمحسن محمد10737

81دبلومالنرص31949البرصةذكرايمن قاسم عيىس254990

82دبلومالنرص31949البرصةذكرجواد كاظم جابر8495

83دبلومالنرص31949البرصةذكرقيس صبيح طالب9784

84دبلومالنرص31949البرصةذكرمصطفن محمود ابراهيم508259

85دبلومالنرص31949البرصةذكرحيدر لطيف وهيب426385

86دبلومالنرص31949البرصةذكرعقيل مسلم عجيل150046

87دبلومالنرص31949البرصةذكرعلي فائق باشخ560128

88دبلومالنرص31949البرصةذكرصدام غالب جمعة8412

89دبلومالنرص31949البرصةذكرارشد علي يوسف426557

90دبلومالنرص31949البرصةذكرعلي نوري هاشم508304

ي508364
91دبلومالنرص31949البرصةذكركاظم سالم تف 

92دبلومالنرص31949البرصةذكركرار محيسن عذار255634

93إعداديةالنرص31949البرصةذكرشاكر خنجر عبدالزهرة426479

94إعداديةالنرص31949البرصةذكرعلي يوسف جراح426571

95إعداديةالنرص31949البرصةذكرقيرص صوباهلل ذياب10706

96إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسن يوسف جراح426563

97إعداديةالنرص31949البرصةذكرداخل كاظم عزيز255649

ي عواد كاظم508253
98إعداديةالنرص31949البرصةذكرهانن

99إعداديةالنرص31949البرصةذكررزاق محمد لفته426580

100إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسن عبدالزهرة حسن254981

101إعداديةالنرص31949البرصةذكرسعد غازي فيصل150108

102إعداديةالنرص31949البرصةذكرعبدالغفار فيصل جاسم508201

103إعداديةالنرص31949البرصةذكرمنشد عبد صباح8482

104إعداديةالنرص31949البرصةذكررمضان عبدالزهرة عوج427046

105إعداديةالنرص31949البرصةذكرحيدر محمد طهران427015

106إعداديةالنرص31949البرصةذكروليد جواد محسن426494

107إعداديةالنرص31949البرصةذكررسول حسن جمعة9839

108إعداديةالنرص31949البرصةذكرمسلم عدي عبدالرزاق9794

1ماجستيرالنرص31949البرصةذكرمحمود غازي غانم10619

2بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرحيدر محيسن عذار10513

3بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرايمن كامل بارح425855

ن10924 4بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعلي ثابت عبدالحسير

5بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمحمد عامر غضبان10628

ن جابر10928 6بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمحمد عبدالحسير

7بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرحيدر حميد علي8626

8بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعلي شخموت جالي8926

9بكالوريوسالنرص31949البرصةذكراياد جودي نصار10976

10بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرسجاد رحمان عزيز426240

11بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرذوالفقار محمد قاسم8919

12بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمرتضن فاضل علوان426182

13بكالوريوسالنرص31949البرصةذكراحمد عبدالحافظ عبيد560488

14بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعلي رحيم كاظم10942

15بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعلي قاسم عبدالحميد8797

16بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرالزم رحيم عودة8921

17بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمرتضن مسلم عناد10952

18بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرحسام حسن حميد8667



19بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرفراس كاظم فيصل507663

ي8722
20بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعلي محسن سبب 

21بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمحمدالصادق عبدالدائم جي 255261

22بكالوريوسالنرص31949البرصةذكررحيم احمد نعيم507653

23بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعبدالكريم نتيش عباس10471

24بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرصالح عبدالدائم جي 254665

ن سالم10614 25بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرجاسم ياسير

26بكالوريوسالنرص31949البرصةذكراحمد محمد لفته10561

27بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعباس محيسن عذار8720

ي قاسم10551
ن راصن 28بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرحسير

ن10404 29بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمنتظر يوسف حسير

30بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعبدالكريم جبار سلمان10910

31بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمرتضن عبدالدايم جي 254440

32بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرانور عودة محمد10558

ي8773
33بكالوريوسالنرص31949البرصةذكراحمد محمد سبب 

34بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرسبهان عبداالمير بشارة8890

35بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمهدي سالم محمد8935

36بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعبدالرحمن لفته جالب9608

37بكالوريوسالنرص31949البرصةذكركرار محمد قاسم8852

38بكالوريوسالنرص31949البرصةذكراحمد شاكر محمود507671

39بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعاهد عبداالمير حبيب254462

40بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمرتضن نوري عبيد149537

41بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرحسن محمود عباس426088

 علي شحان254652
ن 42بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرحسير

43بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمحمد قاسم عباس8858

44بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرحمزة عباس علي8710

45بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرحاتم سلمان عزيز8901

46بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعقيل عادل عبدالرسول8853

ن ناجح عوده8913 47بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرحسير

48بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعباس عبدهللا فرحان507685

49بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرأحمد عبدعلي مجيد255300

50بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمؤيد حامد صبيح10455

51بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمحمدنور ناجح عوده8649

52بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرذوالفقار جاسم حسن426137

53بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرستار كاظم قاسم149410

54بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمقداد عبدالرزاق محمد254669

55بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرصباح هادي سعيد254612

56بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرسجاد باسم عبوس508039

57بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمصطفن عالء عواد8642

58بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمسلم حسن خلف10523

59بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعلي كاظم هاشم426222

ي149131 60بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمجتب  نعيم صي 

61بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمرتضن عبدالرزاق محسن10533

62بكالوريوسالنرص31949البرصةذكررسول ماجد جابر149383

ن محمد قاسم8937 63بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرحسير

 فاضل علي سليمان8875
ن 64بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرحسنير

65بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمرتظن هاشم مطرسر149529

66بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرسجاد علي كريم149425



67بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعلي نمر سبهان508053

68بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمصطفن ثجيل سادود10884

69بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرياش جواد كاظم8697

70بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرشاكر محمود عبدالحسن254643

71بكالوريوسالنرص31949البرصةذكركرار مختار موس10564

ن عباس سالم9592 72بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرحسير

73بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمهيمن نعمة عزيز10592

74بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمحمد نوري حمدان9531

75بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعلي جبار مناجي426165

76بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرناظم حسيب عداي10477

77بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرزين العابدين رافع هيلي9503

78بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمناف عبدالستار فيصل507755

79بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرسجاد شهاب احمد9415

ي عبيد9352 80بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمنتظر خير

81بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمحمد عبدالحسن نارص10376

82بكالوريوسالنرص31949البرصةذكراحمد محمد جاسم507730

83بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرجواد كاظم عباس426103

84بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرياش عبدالكريم محسن149559

85بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعلي مجيد سلمان149464

ن10519 ن حسن عبدالحسير 86بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعبدالحسير

87بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرمنتظر عارف مهجر10549

88بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرسليم ضيغم لفته8923

89بكالوريوسالنرص31949البرصةذكركرار عجىمي علوان8855

90بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرحسن عدنان حيدر10589

91بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعلي خضير عباس254453

92بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرعمار مهدي زبالة10500

93بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرطالب صبيح غنيد551146

ي426267 94بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرذوالفقار مهند ناج 

ي10542 95بكالوريوسالنرص31949البرصةذكركريم نعيم صي 

96بكالوريوسالنرص31949البرصةذكراحمد محمود عبدهللا10574

97دبلومالنرص31949البرصةذكرمحمدصادق خضير امطرسر9557

98دبلومالنرص31949البرصةذكرامير مسلم عجيل255449

99دبلومالنرص31949البرصةذكرمحمد مهبن عبدالشيخ507661

100دبلومالنرص31949البرصةذكرعباس حكيم غانم9107

101دبلومالنرص31949البرصةذكرانور عبدالرحمن عبدالزهرة8907

102دبلومالنرص31949البرصةذكرحيدر عزيز كاظم10600

103دبلومالنرص31949البرصةذكرعبدالمجيد حبيب خلف560538

104دبلومالنرص31949البرصةذكرستار جبار عبدالرضا254543

105دبلومالنرص31949البرصةذكربدر مشتاق عبدهللا8939

106دبلومالنرص31949البرصةذكرميثاق جبار موس8866

107دبلومالنرص31949البرصةذكرباسم محمد الزم8677

108دبلومالنرص31949البرصةذكركرار حسن يعقوب10879

ن نجم عبيد507710 109دبلومالنرص31949البرصةذكرحسير

110دبلومالنرص31949البرصةذكرحسن لفته حمدي551142

111دبلومالنرص31949البرصةذكراحمد عدي عبدالرزاق10624

112دبلومالنرص31949البرصةذكرمصطفن كاظم نصار10889

113دبلومالنرص31949البرصةذكرنوري رزاق محمد254671

ي254456
114دبلومالنرص31949البرصةذكرعباس سالم تف 



115دبلومالنرص31949البرصةذكرعلي محسن عودة8892

116دبلومالنرص31949البرصةذكرمحمد علي راشد507876

ن ثجيل سادود426018 117دبلومالنرص31949البرصةذكرحسير

118دبلومالنرص31949البرصةذكرعباس حسن يعقوب8916

119دبلومالنرص31949البرصةذكرعبدمناف نجاح ضيغم10555

120دبلومالنرص31949البرصةذكرحسن علي راشد507682

121دبلومالنرص31949البرصةذكرعلي عبدالحكيم راشد8633

122دبلومالنرص31949البرصةذكركرار حسن خلف508064

123دبلومالنرص31949البرصةذكرعلي الهادي عامر غضبان10449

124دبلومالنرص31949البرصةذكرعباس فاضل كاظم8929

125دبلومالنرص31949البرصةذكررسول كاظم بهيدل149370

126دبلومالنرص31949البرصةذكرمحمد نجم عبدهللا8889

127دبلومالنرص31949البرصةذكرعلي باسم حمزة10915

ي عجيل149453
128دبلومالنرص31949البرصةذكرعلي هانن

129دبلومالنرص31949البرصةذكراحمد قادر سلطان254650

ن جاسم محمد8838 130دبلومالنرص31949البرصةذكرحسير

131دبلومالنرص31949البرصةذكرسامي حامد صبيح560542

132دبلومالنرص31949البرصةذكرمحمود شاكر خنجر507708

ي507701
133دبلومالنرص31949البرصةذكرسجاد سالم تف 

ي426117
134دبلومالنرص31949البرصةذكرعلي عودة راصن

135دبلومالنرص31949البرصةذكرمحمد نارص عبد10609

136دبلومالنرص31949البرصةذكركرار نعيم غانم508051

ي148934
ي عبدالغبن 137إعداديةالنرص31949البرصةذكرعلي صي 

138إعداديةالنرص31949البرصةذكرجاسم عقيل عبدالرحمن551036

ن نظير فرج148900 139إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسنير

140إعداديةالنرص31949البرصةذكرعباس صوب هللا ذياب426755

141إعداديةالنرص31949البرصةذكرعون جاسم شحت9867

ن عبدالحي محمد9023 142إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسير

143إعداديةالنرص31949البرصةذكرعباس حميد كاظم148923

144إعداديةالنرص31949البرصةذكرمصطفن اكرم قاسم8998

 علي ذاري9236
145إعداديةالنرص31949البرصةذكرمصطفن

146إعداديةالنرص31949البرصةذكرحافظ حميد صبيح507859

 محمدعلي يوسف9982
ن 147إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسير

ي سلمان9903 148إعداديةالنرص31949البرصةذكرمحمد عبدالنب 

149إعداديةالنرص31949البرصةذكرعباس نوري رحيم9906

150إعداديةالنرص31949البرصةذكرباقر عماد عبد255251

151إعداديةالنرص31949البرصةذكرعلي عبدالحي محمد9073

ن10763 152إعداديةالنرص31949البرصةذكرمحمد ثابت عبدالحسير

153إعداديةالنرص31949البرصةذكركرار حيدر لفته9420

154إعداديةالنرص31949البرصةذكرحمزة عبدالكريم محسن148919

155إعداديةالنرص31949البرصةذكرمرتضن قيس غانم255367

156إعداديةالنرص31949البرصةذكرمؤمل مشتاق عبدهللا148946

157إعداديةالنرص31949البرصةذكرمحمد قيس طالب9934

158إعداديةالنرص31949البرصةذكرزين العابدن صادق خلف9323

 علي راشد9499
ن 159إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسير

160إعداديةالنرص31949البرصةذكرمحمد كاظم حرب148071

161إعداديةالنرص31949البرصةذكرسجاد عادل عبدهللا10179

162إعداديةالنرص31949البرصةذكرعمار حمود تركي9965



163إعداديةالنرص31949البرصةذكرمحمد قاسم فيصل10858

164إعداديةالنرص31949البرصةذكرسلمان عبدالزهرة خلف10416

ن نوري جاسم10239 165إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسير

166إعداديةالنرص31949البرصةذكرعقيل مجيد سلمان10223

167إعداديةالنرص31949البرصةذكرعايد نوري حمدان9942

168إعداديةالنرص31949البرصةذكرعلي ساجد هادي10807

ن148346 169إعداديةالنرص31949البرصةذكرمنتظر حسن عبدالحسير

170إعداديةالنرص31949البرصةذكراحمد حسن يعقوب507784

ن محمود قاسم507726 171إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسير

ي9510
172إعداديةالنرص31949البرصةذكربهاء غالب سبب 

173إعداديةالنرص31949البرصةذكرعباس حسن خلف9126

ن255317 174إعداديةالنرص31949البرصةذكراحمد عبدالكريم عبدالحسير

175إعداديةالنرص31949البرصةذكركرار قاسم علي9581

176إعداديةالنرص31949البرصةذكرمحمد عدالحي محمد9520

177إعداديةالنرص31949البرصةذكرقاسم حسن فالح551069

178إعداديةالنرص31949البرصةذكراحمد عدنان قيس9148

179إعداديةالنرص31949البرصةذكرسيف الدين عالء طالب10853

180إعداديةالنرص31949البرصةذكرمحمود عدنان ابراهيم9654

ن عودة عباس10231 181إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسير

ن10369 182إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسن عدنان حسير

183إعداديةالنرص31949البرصةذكرحيدر علي قادر9218

 علي طالب508047
ن 184إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسير

185إعداديةالنرص31949البرصةذكرجاسم محمد قاسم425831

 محمدعلي يوسف9186
186إعداديةالنرص31949البرصةذكرمرتضن

187إعداديةالنرص31949البرصةذكرحيدر ماجد بنيان425962

ن جبار عبادي9442 188إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسير

189إعداديةالنرص31949البرصةذكرسجاد عماد عبد148283

190إعداديةالنرص31949البرصةذكرذوالفقار علي جواد255209

191إعداديةالنرص31949البرصةذكرعلي وسىمي محمد255380

ي148222
192إعداديةالنرص31949البرصةذكرباقر محمد سبب 

ن ابراهيم9617 193إعداديةالنرص31949البرصةذكرعبدهللا حسير

ي غضبان10407
194إعداديةالنرص31949البرصةذكرجعفر راصن

195إعداديةالنرص31949البرصةذكرجميل مبارك غنيد255229

196إعداديةالنرص31949البرصةذكراحمد عالء جارهللا9194

197إعداديةالنرص31949البرصةذكراحمد ابراهيم سالم10027

198إعداديةالنرص31949البرصةذكرعقيل دعير خضير560535

199إعداديةالنرص31949البرصةذكرسجاد قضي مهجر9444

200إعداديةالنرص31949البرصةذكراحمد جاسم محمد9067

201إعداديةالنرص31949البرصةذكرمحمد عباس شنشول148395

ن كريم148938 ي عبدالحسير 202إعداديةالنرص31949البرصةذكرلعيب 

203إعداديةالنرص31949البرصةذكرعلي عبدالخالق محمد10834

204إعداديةالنرص31949البرصةذكرمهدي صبيح شبيب10837

205إعداديةالنرص31949البرصةذكرجواد هشام احمد255422

ن غازي غانم10417 206إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسير

207إعداديةالنرص31949البرصةذكراسعد كاظم فيصل10168

208إعداديةالنرص31949البرصةذكرسجاد بداي عبدالزهرة9043

209إعداديةالنرص31949البرصةذكرعالء سعيد جاسم148333

210إعداديةالنرص31949البرصةذكرهاشم كاظم هاشم255346



211إعداديةالنرص31949البرصةذكرسيف الدين رافع هيلي9626

ن حامد سعدون148908 212إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسير

213إعداديةالنرص31949البرصةذكرعباس صالح حسن255183

214إعداديةالنرص31949البرصةذكرمحمدجواد عبدالرضا كاظم425920

215إعداديةالنرص31949البرصةذكرظافر شاكر بجاي9275

216إعداديةالنرص31949البرصةذكرمنتظر جاسم محمد255358

217إعداديةالنرص31949البرصةذكرمجتب  عادل منصور148956

218إعداديةالنرص31949البرصةذكرعباس فاضل غضبان10013

219إعداديةالنرص31949البرصةذكراسالم داخل كاظم9512

ن رشيد عباس9254 220إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسير

221إعداديةالنرص31949البرصةذكرعماد مشالي مناجي9960

222إعداديةالنرص31949البرصةذكرضياء مالك كاظم10391

223إعداديةالنرص31949البرصةذكرمنتظر خلف ابراهيم9929

ن حكيم بدر9516 224إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسير

225إعداديةالنرص31949البرصةذكرعبدالحميد حبيب خلف508106

226إعداديةالنرص31949البرصةذكرمجتب  هاشم غضبان255372

ي10019 227إعداديةالنرص31949البرصةذكرسالم عدنان عريب 

228إعداديةالنرص31949البرصةذكرعلي محمود عبدالكريم10066

229إعداديةالنرص31949البرصةذكراحمد ناجح مهدي10777

230إعداديةالنرص31949البرصةذكرعبدالمطلب قيس طالب9956

231إعداديةالنرص31949البرصةذكرعلي مهدي خضير255139

232إعداديةالنرص31949البرصةذكرعبدالحميد حيدر حميد426710

ن صبيح غضبان148138 233إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسير

ن عودة حسن148913 234إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسير

235إعداديةالنرص31949البرصةذكرعقيل مسلم جاسم10398

236إعداديةالنرص31949البرصةذكرعلي حميد لفته10784

237إعداديةالنرص31949البرصةذكرعلي زكي بدر560537

238إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسن مجيد سلمان255218

239إعداديةالنرص31949البرصةذكرمختار مجيد سلمان426822

240إعداديةالنرص31949البرصةذكرمرتضن خلف كامل507841

241إعداديةالنرص31949البرصةذكرباقر علي ابراهيم9651

242إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسن عقيل موس148243

ن صباح عكاب426561 243إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسير

244إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسن عودة محمد508069

245إعداديةالنرص31949البرصةذكراحمد عبدالعباس طاهر9995

246إعداديةالنرص31949البرصةذكرعلي حسن نارص10848

247إعداديةالنرص31949البرصةذكرمحمد كنعان صالح9946

ي عبدالزهرة148895 248إعداديةالنرص31949البرصةذكراحمد خير

249إعداديةالنرص31949البرصةذكركرار حيدر حميد8978

ن255093 250إعداديةالنرص31949البرصةذكرمحمد عبدالكريم عبدالحسير

 علي طاهر9350
ن 251إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسير

252إعداديةالنرص31949البرصةذكررضا عائد ريسان9227

ن10375 253إعداديةالنرص31949البرصةذكركرار عدنان حسير

254إعداديةالنرص31949البرصةذكرنصار كاظم نصار10833

ن148964 255إعداديةالنرص31949البرصةذكرمجتب  حسن عبدالحسير

256إعداديةالنرص31949البرصةذكرمحمد عبدالحكيم عودة9168

257إعداديةالنرص31949البرصةذكرمحمد عبداالمير حبيب508063

258إعداديةالنرص31949البرصةذكرعلي حسان عبدالحسن508095



 علي كريم10789
ن 259إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسير

260إعداديةالنرص31949البرصةذكرحيدر عودة محمد9142

261إعداديةالنرص31949البرصةذكرمؤمن فاضل غضبان255353

262إعداديةالنرص31949البرصةذكرعلي حسن فالح551138

263إعداديةالنرص31949البرصةذكرزين العابدين هاشم حاتم10041

264إعداديةالنرص31949البرصةذكرنعمان منذر راشد10225

265إعداديةالنرص31949البرصةذكرماجد ستار حسن10401

ن عبداالله ياش255407 266إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسير

267إعداديةالنرص31949البرصةذكرمحمد لطيف مظلوم148376

268إعداديةالنرص31949البرصةذكراحمد محمد لغيوي10387

269إعداديةالنرص31949البرصةذكراحمد صادق خلف9425

270إعداديةالنرص31949البرصةذكراحمد رحيم غالب148170

271إعداديةالنرص31949البرصةذكرعلي عبدالحميد قاسم255169

272إعداديةالنرص31949البرصةذكرمحمد مشتاق قاسم508041

273إعداديةالنرص31949البرصةذكرمحمدرضا سالم عبدالحسن9260

274إعداديةالنرص31949البرصةذكرعلي محمد جابر508082

275إعداديةالنرص31949البرصةذكركرار حيدر جاسم9501

276إعداديةالنرص31949البرصةذكرسليم علي عويد9082

277إعداديةالنرص31949البرصةذكرعلي مكي احمد10412

278إعداديةالنرص31949البرصةذكرمحسن عبدالرحمن عبدالزهرة9492

279إعداديةالنرص31949البرصةذكرمصطفن باسم صدام10174

ن9598  علي حسير
280إعداديةالنرص31949البرصةذكرمصطفن

281إعداديةالنرص31949البرصةذكرعباس مهبن عبدالشيخ10773

282إعداديةالنرص31949البرصةذكراحمد عبدالسادة فالح9953

هللا عباس9964 283إعداديةالنرص31949البرصةذكرفاضل خير

284إعداديةالنرص31949البرصةذكركرار حيدر عبدالحسن9122

285إعداديةالنرص31949البرصةذكرعماد ستار عودة148101

هللا عبدالحسن كاظم9572 286إعداديةالنرص31949البرصةذكرخير

287إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسام داخل كاظم9622

288إعداديةالنرص31949البرصةذكرسالم محمود عيدان255195

289إعداديةالنرص31949البرصةذكروليد عبدهللا حلو10792

290إعداديةالنرص31949البرصةذكرعلي نارص عبد10212

291إعداديةالنرص31949البرصةذكرعودة كاظم محمد507894

292إعداديةالنرص31949البرصةذكراحمد سالم احمد255313

ي هادي255401 293إعداديةالنرص31949البرصةذكرسجاد صي 

294إعداديةالنرص31949البرصةذكرسجاد صدام حياوي10219

295إعداديةالنرص31949البرصةذكركرار علي فيصل9164

ن عماد عبدالزهرة10031 296إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسير

297إعداديةالنرص31949البرصةذكرعلي مصطفن احمد9246

298إعداديةالنرص31949البرصةذكركرار مهدي زبالة9898

299إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسن اياد جواد9914

ن مهلهل محمد9937 300إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسير

301إعداديةالنرص31949البرصةذكرمجتب  افاق عبدهللا10854

302إعداديةالنرص31949البرصةذكرمحمدعلي عودة عباس426412

303إعداديةالنرص31949البرصةذكرحسن كاظم هاشم255416

ي شلش255388
304إعداديةالنرص31949البرصةذكرعلي غبن

305إعداديةالنرص31949البرصةذكرحمزة اياد جواد9001

306بكالوريوسالنرص31949البرصةذكروهيب بدر سالم507648



307بكالوريوسالنرص31949البرصةذكرقيرص ريحان داخل254445

308دبلومالنرص31949البرصةذكرليث ظيغم لفته8844

ي عزيز254658
309دبلومالنرص31949البرصةذكرسالم تف 

ي غالب551004
310دبلومالنرص31949البرصةذكرعامر راصن

311دبلومالنرص31949البرصةذكرمحمد جاسم سالم8724

التفات توفيق سامي508215
1بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبى

2بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىرغد جواد كاظم10701

3بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىنرسين عوده عباس10711

ي خلف254997
4بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىازدهار سبب 

5بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىتحرير عودة حسن426419

6بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىزمن محمد مسعد10743

7بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىمنتىه رشيد مجيد426471

8بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىمنتىه هاشم كاظم9755

9بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىسعدية مطرود جابر10697

10بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىخنساء جواد كاظم10699

11بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىسعدية اسماعيل عاشور426448

12بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىكوثر فيصل عبدهللا9736

13بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىسحر قاسم محمد508275

14بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىحوراء ناظم سعيد150051

15بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىحوراء الزم قاسم9743

16بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىهيام خلف صابط149880

17بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىحوراء هاشم صالح10718

18بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىصابرين محسن سلمان8407

19بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىهبه عودة عبداالمير150077

20بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىزهراء عجيل سادود9776

ي9724 21بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىمريم حمد صي 

22بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىفاطمة جبار جياد150059

23بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىفاطمة طالب جابر255026

24بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىنداء فيصل عبدهللا9740

25بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىوالء حسن فالح550998

26بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىاخالص نمر سبهان508346

27بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىرشا عبدالرزاق محسن508351

ة اسكندر مذكور8462 28دبلومالنرص31949البرصةأنبىامير

29دبلومالنرص31949البرصةأنبىجيهان عبداالمير شداد426517

30دبلومالنرص31949البرصةأنبىنضال فيصل عبدهللا8420

31دبلومالنرص31949البرصةأنبىصفاء عبدالحسن محمد10694

32دبلومالنرص31949البرصةأنبىخلود عبدالكريم محمد9759

33دبلومالنرص31949البرصةأنبىلببن غازي مظلوم9750

34دبلومالنرص31949البرصةأنبىحوراء خالد هادي10709

ن عباس سالم8468 35دبلومالنرص31949البرصةأنبىيقير

36دبلومالنرص31949البرصةأنبىزينب محمد مسعد10733

37دبلومالنرص31949البرصةأنبىسارة فالح نارص149996

38إعداديةالنرص31949البرصةأنبىكميله كاظم عزيز10686

39إعداديةالنرص31949البرصةأنبىمنال جعفر لفته426489

ن عباس سالم8707 1ماجستيرالنرص31949البرصةأنبىحنير

2ماجستيرالنرص31949البرصةأنبىفاطمة كاظم حرب149675

ي149247
ي عبدالغبن 3ماجستيرالنرص31949البرصةأنبىاسيا صي 

4بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىهيفاء صالح شبيب10956



5بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىنور ثجيل سادود426039

والء رافع هيلي8886
6بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبى

7بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىنازك حسن يعقوب8878

ن8880 8بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىمريم ثابت عبدالحسير

9بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىكوثر ماجد جابر149516

10بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىبتول عوده حسن8842

11بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىايات عكاب عزيز8874

سبأ علي راشد254663
12بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبى

13بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىغصون خيال عبدالوهاب8872

14بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىموج رحمان عبدالزهرة10913

15بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىزينب عباس سالم9145

16بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىفاطمة عكاب عزيز8871

حوراء علي مناجي10508
17بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبى

18بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىنغم حيدر جعفر149581

19بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىزهراء قيس مهجر8879

ي149458
20بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىضح محسن سبب 

21بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىمروة مهدي خضير10606

ايات علي حمد10604
22بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبى

23بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىنباهن ستار عباس426061

24بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىميسم عبدالرحمن عبدالزهرة8910

25بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىفاطمة حسن فالح551148

26بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىرحاب عالء حسن10902

27بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىاشاء نعمه جابر426194

28بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىفاطمة حيدر جعفر149569

29بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىفاطمة حسن حميد8904

ن كاظم حرب149650 30بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىحنير

31بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىنور احمد جاسم10410

32بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىافراح قاسم مطرود10572

33بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىحوراء عبدالعباس طاهر426154

34بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىسح  حمزة عباس8891

35بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىفاطمه عبدالكاظم شحان10631

فاطمة فاضل علي سليمان255645
36بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبى

37بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىسارة عبداالمير سلمان10607

ي8660 فاطمه عبدالرضا عبدالنب 
38بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبى

39بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىهيفاء لطيف وهيب10946

40بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىحبايب يوسف راغب8894

41بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىكوثر كريم مالح8912

ن جابر10908 42بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىزهراء عبدالحسير

43بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىنور فاضل كاظم8934

44بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىفاطمة سالم جاسب10463

45بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىامل رحمن عبدالزهرة254741

46بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىزينب عبدعلي مجيد10626

ي دوجي10598 هبة عريب 
47بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبى

48بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىاطياف عبدالرحمن عبدالزهرة8868

49بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىامينة رمضان غانم8863

50بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىدعاء جارهللا كريم8885

51بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىايات محمد مال هللا149210

52بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىشهد جاسم حميد254636



غفران علي بندر10611
53بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبى

54بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىفاطمة المحمدية هاشم حاتم10597

ي10932
55بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىفاطمة محسن سبب 

ي جي 149240
56بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىاالء عبدالغبن

57بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىايات فرحان جاسم8861

ي425977 58بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىزهراء مهند ناج 

59بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىنورالهدى حيدر جعفر426209

60بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىزهرة خضير سلطان507690

61بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىزينب جبار عبدالرضا10938

62بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىزينب علي جاسب254477

63بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىرقية عودة عبداالمير149392

ن254464 64بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىسحر حسن كنير

65بكالوريوسالنرص31949البرصةأنبىانوار ناظم عودة8685

66دبلومالنرص31949البرصةأنبىرقية كريم غانم9908

67دبلومالنرص31949البرصةأنبىفاطمة هادي نجم254450

ة طالب جابر507678 68دبلومالنرص31949البرصةأنبىسمير

69دبلومالنرص31949البرصةأنبىزينب مهلهل محمد426081

70دبلومالنرص31949البرصةأنبىفاطمة فاضل ابراهيم10504

71إعداديةالنرص31949البرصةأنبىانعام عبدالزهرة جبار10160

ن نوري10060 72إعداديةالنرص31949البرصةأنبىحوراء حسير

73إعداديةالنرص31949البرصةأنبىحوراء عباس صي 560493

74إعداديةالنرص31949البرصةأنبىاشاء عبدالعباس طاهر10001

فاطمة علي مسعد9643
75إعداديةالنرص31949البرصةأنبى

76إعداديةالنرص31949البرصةأنبىبسمة عكاب عزيز9156

ن محمد جاسم425985 77إعداديةالنرص31949البرصةأنبىام البنير

78إعداديةالنرص31949البرصةأنبىحميده جاسم محمد149438

شيخة علي جاسب255392
79إعداديةالنرص31949البرصةأنبى

80إعداديةالنرص31949البرصةأنبىمرسة علي جاسب255361

81إعداديةالنرص31949البرصةأنبىفاطمة ستار عباس426939

ي9547
82إعداديةالنرص31949البرصةأنبىصفاء عبد تف 

83إعداديةالنرص31949البرصةأنبىايات وديع ناظم9279

84إعداديةالنرص31949البرصةأنبىوسن نتيش عزيز254730

85إعداديةالنرص31949البرصةأنبىايمان حميد عبدالباري425887

ن فرحان جاسم9214 86إعداديةالنرص31949البرصةأنبىبنير

87إعداديةالنرص31949البرصةأنبىمريم عقيل عبدهللا425869

88إعداديةالنرص31949البرصةأنبىايات عبدهللا فالح551033

89إعداديةالنرص31949البرصةأنبىفرح ساجد عبدالرزاق9113

90إعداديةالنرص31949البرصةأنبىفاطمة فائق باشخ551023

ن255339 91إعداديةالنرص31949البرصةأنبىاالء عباس حسير

92إعداديةالنرص31949البرصةأنبىمريم فرحان جاسم9101

93إعداديةالنرص31949البرصةأنبىنور اياد جواد9242

ي رزاق10365 94إعداديةالنرص31949البرصةأنبىزهرة خير

95إعداديةالنرص31949البرصةأنبىحوراء فائز عطية10377

96إعداديةالنرص31949البرصةأنبىزهراء ناظم عودة551083

ي9633
ن غالب سبب  97إعداديةالنرص31949البرصةأنبىبنير

98إعداديةالنرص31949البرصةأنبىدنيا اياد جواد9922

99إعداديةالنرص31949البرصةأنبىشفاء كاظم حرب148730

100إعداديةالنرص31949البرصةأنبىغفران اياد سوادي10413



101إعداديةالنرص31949البرصةأنبىزهراء نرص عبدالشيخ9972

102إعداديةالنرص31949البرصةأنبىفاطمة جاسم محمد10403

103إعداديةالنرص31949البرصةأنبىفرح عبدالرزاق محمد255116

ن فائق باشخ551015 104إعداديةالنرص31949البرصةأنبىحنير

105إعداديةالنرص31949البرصةأنبىهاجر محمد جاسم9495

سارة سامي محسن8790
106إعداديةالنرص31949البرصةأنبى

107إعداديةالنرص31949البرصةأنبىهديل حميد جبير9505

108إعداديةالنرص31949البرصةأنبىغسق حمزة عباس9639

109إعداديةالنرص31949البرصةأنبىزهراء ستار عباس426902

ن9647 علي عبداللطيف حسير
110إعداديةالنرص31949البرصةأنبى

111إعداديةالنرص31949البرصةأنبىفوكهن جاسم محمد10394

112إعداديةالنرص31949البرصةأنبىمبن رحمن فالح552045

113إعداديةالنرص31949البرصةأنبىزينب بشير عبدالزهرة426460

114إعداديةالنرص31949البرصةأنبىاكرام عدنان عبدالحسن148190

ليالي محمد جبير507924
115إعداديةالنرص31949البرصةأنبى

116إعداديةالنرص31949البرصةأنبىشور ساجد عبدالرزاق9098

117إعداديةالنرص31949البرصةأنبىامال عبدالزهرة جبار10163

دعاء علي مناجي9913
118إعداديةالنرص31949البرصةأنبى

119إعداديةالنرص31949البرصةأنبىبتول عبداالمير حبيب508057

120إعداديةالنرص31949البرصةأنبىزهور حميد خلف9328

121إعداديةالنرص31949البرصةأنبىحوراء عبدالرسول جابر425899

122إعداديةالنرص31949البرصةأنبىبدور ساجد عبدالرزاق9092

123إعداديةالنرص31949البرصةأنبىكوثر عدنان ابراهيم9443

124إعداديةالنرص31949البرصةأنبىرحاب سلمان عزيز10383

125إعداديةالنرص31949البرصةأنبىنور وديع ناظم9249

126إعداديةالنرص31949البرصةأنبىايمان عبدالزهرة جبار10073

مروة مكي حميد9939
127إعداديةالنرص31949البرصةأنبى

128دبلومالنرص31949البرصةأنبىبيادر رحمن عزيز10570

بتول قاسم علي10905
129إعداديةالنرص31949البرصةأنبى

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي خالد عباس12738 1دكتوراهان 

ي الخص يب61950البرصةذكرايهاب اسعد مطرود314998 2ماجستيران 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي عودة صالح544000 3ماجستيران 

ي الخص يب61950البرصةذكرمجيد احمد شهاب314902 4بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد ايوب يوسف496713 5بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكركاظم هاشم نعمة315030 6بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرناطق جبار مصطفن496106 7بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحبيب عبدالهادي قاسم18196 8بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمهند عادل محمد314908 9بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمهدي حسن محمود18134 10بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعبدالكاظم عباس نارص524956 11بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرطاهر سلطان احمد524943 12بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكريوسف يعقوب يوسف12729 13بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعبدالجليل جابر عبدالكريم14153 14بكالوريوسان 

ن محمد جاسم14054 ي الخص يب61950البرصةذكرعبدالحسير 15بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرجعفر باقر عواد12734 16بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرخلف عبدالسادة احمد454949 17بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد مالك حمود12740 18بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمهند عبدالمطلب شاكر14049 19بكالوريوسان 



ي الخص يب61950البرصةذكرعلي موس طه543998 20بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمود احمد عبدالحافظ14138 21بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعبدالسالم فؤاد محمود524969 22بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعبداالمير رميض سلطان17937 23بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمازن ابراهيم عبدالعزيز14053 24بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد جواد لفته375752 25بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحيدر كاظم داود14059 26بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحسام فاضل جمعة14150 27بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمصطفن سالم حالوب18017 28بكالوريوسان 

ي12737 ي الخص يب61950البرصةذكرثائر جابر شر 29بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرماهر محمد فهد314907 30بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحسن طاهر غالي52071 31بكالوريوسان 

ي جابر52065 ي الخص يب61950البرصةذكرمازن عبدالنب  32بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمنهل هاشم عيىس315024 33بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرنظير فالح صالح14067 34بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمرتضن جاسم محمد325669 35بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمازن عزيز حبيب12733 36بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرابراهيم ذياب شحان14058 37بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكراسعد مجيد خزعل18088 38بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرنوري جبار كاطع14064 39بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد عدنان طالب51793 40بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكروسام عبدالوهاب اسماعيل12745 41بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرباسم نجاح حميد14060 42بكالوريوسان 

ن496701 ي الخص يب61950البرصةذكرذوالفقار علي حسير 43بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرسامر ضياء عبدالوهاب524953 44بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمهند يعقوب يوسف14155 45بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي ابراهيم خليل315007 46بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي جابر داود14039 47بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرثائر محمد فهد52038 48بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمسلم ابراهيم اسماعيل496704 49بكالوريوسان 

 حيدر علي315000
ي الخص يب61950البرصةذكرمصطفن 50بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحسن محمد نبهان315036 51بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي عبدالخالق جبار524954 52بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرخالد اسماعيل يعقوب454901 53بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمصطفن حامد طه315002 54بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمصطفن طه محمود14050 55بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعقيل محمد عبدالهادي315006 56بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكراسعد عبدالزهرة مجيد17972 57بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكررائد باسل طه12757 58بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرماهر علي كاظم52035 59بكالوريوسان 

ن عبدهللا عبدالقادر314992 ي الخص يب61950البرصةذكرياسير 60بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعادل زكي حاتم315038 61بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد جمال صادق17629 62بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكراسعد حسن مهدي12751 63بكالوريوسان 

 علي52078
ن ي الخص يب61950البرصةذكرحيدر حسير 64بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمود شاكر درويش17996 65بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرفراس هاشم شهاب52041 66بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرطارق عبدالكريم قاسم14041 67بكالوريوسان 



ي الخص يب61950البرصةذكرمهند باسم مهدي14038 68بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعباس فاضل مكي14048 69بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعبدهللا علي صالح454037 70بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحسن جعفر عبداالمير52030 71بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد جاسم صالح14148 72بكالوريوسان 

ي مهدي14066 ي الخص يب61950البرصةذكراحمد ناج  73بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرسالم وليد صادق14145 74بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرضياء سامي مجيد12732 75دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكراعطيوي عبدعلي جبار17655 76دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرقاسم سعيد يعقوب14588 77دبلومان 

ن14062 ي الخص يب61950البرصةذكرصالح مهدي عبدالحسير 78دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد فاضل عباس315016 79دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرسلمان داود سالم315009 80دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرخلف احمد خلف454974 81دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرنزار جعفر لطيف14047 82دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد فرحان عيد315020 83دبلومان 

ن14143 ي الخص يب61950البرصةذكرعادل فالح حسير 84دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكريوسف عبدالعزيز يوسف14051 85دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعدنان جبار كاظم14063 86دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرنزار جبار لفته314990 87دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرانور عبدالجبار غركان14056 88دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد سعدي محمدصبيح52097 89دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرسجاد عبدالقادر نعمة314912 90دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمود علوان كعيد12747 91دبلومان 

ن مجيد12752 ي الخص يب61950البرصةذكراحمد عبدالحسير 92دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي جاسم سعيد52074 93دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرباسم فايق حنظل14112 94دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرفؤاد احمد طاهر14037 95دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد عبداللطيف شهاب314991 96دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعالء طه عبدالرزاق14065 97دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرماجد عبدالهادي غانم12735 98دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعالء جابر حبيب17987 99دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعبدهللا احمد عبدهللا524951 100دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعزيز عبدهللا فالح14061 101دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرقضي نجم عبدهللا52068 102دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعباس فاضل عبدالكاظم14113 103دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكررامي عودة صالح544003 104دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي نجم عبدهللا454996 105دبلومان 

ن52052 ي الخص يب61950البرصةذكرحسن كاظم ياسير 106دبلومان 

ن454872 ي الخص يب61950البرصةذكرمازن محمدعلي حسير 107دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد عبدالرسول علي315039 108دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمهتدي سالم حالوب524959 109دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمود سلمان رحمة315004 110دبلومان 

ن14036  علي حسير
ي الخص يب61950البرصةذكرمصطفن 111دبلومان 

ن احمد عبدالجبار315011 ي الخص يب61950البرصةذكرحسير 112دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحسن فالح حسن315021 113دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد بدر محسن3580 114دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرنوفل عبدالكاظم محمد52048 115دبلومان 



ن حيدر18144 ي الخص يب61950البرصةذكرعقيل عبدالحسير 116دبلومان 

ن عبدالزهرة عبيد18163 ي الخص يب61950البرصةذكرحسير 117دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعبدالعظيم عدنان جواد14045 118دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكروائل محمد جاسم14043 119دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعمار عبداالله عاشور14042 120دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمرتضن غالب مال هللا17648 121دبلومان 

ن خضير14044 ي الخص يب61950البرصةذكررافد عبدالحسير 122دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكركرار علي محمد315033 123دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي عبدو قاسم12741 124إعداديةان 

 مريىعي315035
ن ي الخص يب61950البرصةذكرظافر عبدالحسير 125إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكروسام عثمان بكر314997 126إعداديةان 

ن حميد محسن51786 ي الخص يب61950البرصةذكرامير 127إعداديةان 

ن12754 ي الخص يب61950البرصةذكرعلي قاسم حسير 128إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمهند عبدالواحد حمزة52090 129إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرطارق قمر حاتم12739 130إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرماجد عبدالرضا خضير14040 131إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرماهر اديس علي12753 132إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكربسام عبدالجبار طه454784 133إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرسعيد كاظم جابر14140 134إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد جعفر عبدالحافظ315026 135إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرابراهيم خليل ابراهيم315034 136إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمرتضن عبداالمير جابر12755 137إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكركاظم طالب حسن496709 138إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمدين اليذ فيصل454810 139إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعبدالرزاق علي عبدالرزاق314950 1ماجستيران 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي نارص طالب12535 2بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعبدالرحمن هشام عواد314969 3بكالوريوسان 

ن فالح حسن51496 ي الخص يب61950البرصةذكرحسير 4بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرنجم عبدهللا عاشور11703 5بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحيدر عبدالواحد محمد16649 6بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكريعقوب ثائر يعقوب314931 7بكالوريوسان 

ي عويد11675
 
ي الخص يب61950البرصةذكرامجد عبدالباف 8بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد مهند كريم314923 9بكالوريوسان 

 علي16614
ن ي الخص يب61950البرصةذكربهاء حسير 10بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعبدهللا جاسم علوان314937 11بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد فاضل احمد17012 12بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرياش عامر صادق454076 13بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرسجاد حازم جواد16455 14بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحيدر عقيل وادي11760 15بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعبدهللا صفاء عبدالستار16980 16بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي سجاد عبدالقادر12650 17بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرايمان هاشم يوسف11758 18بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعبدالرحمن حكمت عبدالرحمن496122 19بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي عبدالحسن مهدي496454 20بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمجتب  عبدالخالق جبار454480 21بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرسجاد قاسم صادق11769 22بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحسن عباس عبدالخالق16807 23بكالوريوسان 

ن علوي314976 ي الخص يب61950البرصةذكرصفاء حسير 24بكالوريوسان 



ي الخص يب61950البرصةذكرسجاد كريم لطيف51531 25بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي المرتضن اسماعيل عبداالمام51764 26بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحسن طارق فيصل12557 27بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمجيد حيدر فاخر314968 28بكالوريوسان 

ي مجيد314927 ي الخص يب61950البرصةذكرانور ناج  29بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي معد فضل17281 30بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعقيل عبدالصمد عبود11696 31بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد عبدالوهاب حاتم525685 32بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمنترصن مخلص عبدالحافظ496476 33بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمصطفن عيىس عبود16890 34بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعباس عبدالعالي واوي314943 35بكالوريوسان 

ي عطوان ابراهيم496129
ي الخص يب61950البرصةذكرهانن 36بكالوريوسان 

ي مهدي51524 ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد ناج  37بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي محمود ابراهيم12513 38بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد جابر داود314973 39بكالوريوسان 

 قاسم عبدالعالي16758
ن ي الخص يب61950البرصةذكرالحسير 40بكالوريوسان 

ن حسن عبدالرزاق16631 ي الخص يب61950البرصةذكرحسير 41بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمجتب  عبدالحافظ عباس16441 42بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحيدر محمد صالح51492 43بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكركرار نعيم عواد12526 44بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد فيصل اسماعيل496457 45بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمظر عبدالستار جبار16558 46بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرزين العابدين عبدهللا جمعة434419 47بكالوريوسان 

ن17117 ي الخص يب61950البرصةذكركرار طه ياسير 48بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي محسن حالوب314957 49بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكروليد فاضل نارص51505 50بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعبدهللا سعد عبدالقادر16818 51بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرسجاد عبداالمير فنجان12544 52بكالوريوسان 

ن12529 ي الخص يب61950البرصةذكرعبدالكريم قاسم عبدالحسير 53بكالوريوسان 

ن11698 ي الخص يب61950البرصةذكرعبدهللا كاظم ياسير 54بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد محمد عبدالرحمن11723 55بكالوريوسان 

ي عويد11679
 
ي الخص يب61950البرصةذكراحمد عبدالباف 56بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرزيد خلف خليل12555 57بكالوريوسان 

ن عبدالواحد454055 ي الخص يب61950البرصةذكرعمر ياسير 58بكالوريوسان 

ي عبدالواحد51501
ي الخص يب61950البرصةذكركاظم راصن 59بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد ناظم درويش454380 60بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعبدهللا عادل عبدالجليل12512 61بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكربدر صفاء عبدالستار16989 62بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحسن اسعد عبدالعزيز11645 63بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكركرار معتوق صادق51497 64بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرنوار جابر دبس454459 65بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمكي درويش معتوق12532 66بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرفالح حسن فالح314940 67بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمسلم صالح رحيمة314925 68بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكررائد جمال فخري12518 69بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد محسن سالم51509 70بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي عبداالمير فنجان12525 71بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي محمد موس11797 72بكالوريوسان 



ن عبدالواحد314971 ي الخص يب61950البرصةذكرعلي ياسير 73بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرقضي قاسم كريم11690 74بكالوريوسان 

ي11658
ن كباسر ي الخص يب61950البرصةذكرعباس عبدالحسير 75بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعباس فاضل سوادي314964 76بكالوريوسان 

ن حميد نارص12516 ي الخص يب61950البرصةذكرحسير 77بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحيدر شامي علي11784 78بكالوريوسان 

ن عبود11661 ي الخص يب61950البرصةذكراسعد حسير 79بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمنتظر احمد جري17128 80بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرقيس فاضل فنجان51490 81بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد عبدهللا جمعة319672 82بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد علي سلمان454423 83بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرسجاد عواد لفته11782 84بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد نوري سلمان51502 85بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي مهدي صالح314922 86بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرسجاد عبدالمنعم جابر12551 87بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكررعد عارف عبدالرزاق16739 88بكالوريوسان 

ي عويد11680
 
ي الخص يب61950البرصةذكراسعد عبدالباف 89بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرقائد مرصن حميد525682 90بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي احمد عبدالوهاب12522 91بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرفائز عبداالمير ايوب51503 92بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعالء فاضل نارص16715 93بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرغانم رعد سباهي543994 94بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرخلدون محمد عبدالمحسن314951 95بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرصالح عيىس عبود17189 96بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي ابراهيم عبدالعزيز16842 97بكالوريوسان 

ي علي12498
ي الخص يب61950البرصةذكررغيد هانن 98بكالوريوسان 

ن كريم داود314880 ي الخص يب61950البرصةذكرحسير 99بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي نجم عبد11773 100بكالوريوسان 

 مريىعي51498
ن ي الخص يب61950البرصةذكرعقيل عبدالحسير 101بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرهاشم عادل عزيز16783 102بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد صالح عبدالقادر17082 103بكالوريوسان 

 علي جاسم51513
ن ي الخص يب61950البرصةذكرحسير 104بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي ماجد عبدالسادة16798 105بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرسجاد محمد مجيد17134 106بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحيدر هاشم محمد11712 107بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد حسن علوان16599 108بكالوريوسان 

ن صالح نارص12536 ي الخص يب61950البرصةذكرحسير 109بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمهند نور حالوب51512 110بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحسن سلمان حسن11775 111بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعباس احمد قاسم11637 112دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي كاظم اسماعيل51510 113دبلومان 

ن314939 ي الخص يب61950البرصةذكرعلي عادل ياسير 114دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد منقذ عبدالجبار11746 115دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد عبداالله احمد51499 116دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعمار مصعب خليل11719 117دبلومان 

ن عاشور16705 ي الخص يب61950البرصةذكريونس حسير 118دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرنور اسماعيل عبدالرزاق12517 119دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمجتب  احمد نعمة16667 120دبلومان 



ي الخص يب61950البرصةذكرهاشم شاكر شنت12519 121دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي عباس محمد12510 122دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعالء اياد مصطفن11689 123دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكركرار فوزي خضير11692 124دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرجواد جاسم صالح314883 125دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكركاظم معتوق صادق314886 126دبلومان 

ن خضير16428 ي الخص يب61950البرصةذكركاظم حسير 127دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد يوسف لطيف454440 128دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمصطفن سعدي محمدصبيح314881 129دبلومان 

ن محسن محمد51529 ي الخص يب61950البرصةذكرعبدالحسير 130دبلومان 

ن عبدهللا16676 ي الخص يب61950البرصةذكرعبدهللا ياسير 131دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرنوار ابراهيم عبدالعزيز11704 132دبلومان 

ي عبداالمير17093
 
ي الخص يب61950البرصةذكراحمد شوف 133دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد مجيد عبدالحميد12511 134دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد علي قاسم314948 135دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي نعمة غضبان454316 136دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعالء وليد وداد11751 137دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرهيثم احمد غزال12499 138دبلومان 

ي عبدهللا314920
ي الخص يب61950البرصةذكرعبدهللا وصفن 139دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكراثير ثائر يعقوب12500 140دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرسيف محمد سويد51582 141دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكروسام انس عبدالمجيد16851 142دبلومان 

ن عاشور16688 ي الخص يب61950البرصةذكربهاء حسير 143دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد حبيب طاهر12502 144دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرصالح جاسم مهدي11729 145دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعباس حامد ضاجي314934 146دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعبدالحميد معن عبدالحميد16309 147دبلومان 

ن314930 ي الخص يب61950البرصةذكرمرتضن كاظم ياسير 148دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحسن مرتضن جواد16960 149دبلومان 

ي11653 ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد ماجد عبدالنب  150دبلومان 

ن خالد عبدالحميد17334 ي الخص يب61950البرصةذكرحسير 151دبلومان 

ن عبدالحميد عطيوي11724 ي الخص يب61950البرصةذكرحسير 152دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمهند عبدالجليل حالوب11744 153دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد ثامر فضل16478 154دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرايوب نوري علوان16727 155دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرهادي شي  زغير454293 156دبلومان 

ن احمد فالح314941 ي الخص يب61950البرصةذكرحسنير 157دبلومان 

ي عويد11678
 
ي الخص يب61950البرصةذكرارشد عبدالباف 158دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرجعفر قدوري عواد314929 159دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرسجاد عبدكاظم عبدالعباس314956 160دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي ابراهيم سلمان12515 161دبلومان 

ن حسن11681 ي الخص يب61950البرصةذكراحمد حسير 162دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرامير كاظم خلف11654 163دبلومان 

ن داود حسن51527 ي الخص يب61950البرصةذكرحسير 164دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحسن سعيد حاجم314972 165دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكريوسف عزام يوسف16277 166دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرشكري يعقوب يوسف11639 167دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمصطفن كاظم علوان496139 168دبلومان 



ي الخص يب61950البرصةذكركاظم كريم كاظم11779 169دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد حسن طاهر51515 170دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد حامد عبدالرحمن16258 171دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرزياد عبدهللا احمد496459 172دبلومان 

ن314944 ي الخص يب61950البرصةذكرفراس هادي عبدالحسير 173دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد هاشم عبدالسادة11731 174دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرميثم عبدالرزاق محمد11667 175دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرخالد وليد صادق12533 176دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمصطفن عباس فاضل12524 177دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمهيمن جهاد هادي12545 178دبلومان 

ن314945 اس هادي عبدالحسير ي الخص يب61950البرصةذكرني  179دبلومان 

 علي محمد51526
ن ي الخص يب61950البرصةذكرحسير 180دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد اياد مصطفن18626 181إعداديةان 

ن حميد12649 ي الخص يب61950البرصةذكراحمد امير 182إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعثمان رعد سباهي543969 183إعداديةان 

ي عويد315336
 
ي عبدالباف ي الخص يب61950البرصةذكرناج  184إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي عبدهللا جمعة315287 185إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعاصم احمد خلف455100 186إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعبدالرزاق سلمان عبدالرزاق11795 187إعداديةان 

ي مجيد15351 ي الخص يب61950البرصةذكرمنتظر شر 188إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي احسان عثمان12663 189إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد مهدي حسن19170 190إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد قاسم سعيد19228 191إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكررامي مصعب خليل315508 192إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحميد خليل ابراهيم12672 193إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرياش عادل سامي11798 194إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرصفاء طه عبدالرزاق52181 195إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي نارص قاسم315300 196إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي نعمة حنتوش15385 197إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعدنان اسعد محسن52195 198إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرنور جواد خلف17425 199إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد هاشم عبدالصمد52121 200إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد سعود منشد12668 201إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحيدر عبدالقادر زهراو12541 202إعداديةان 

ن محسن14494 ي الخص يب61950البرصةذكررضا حسير 203إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي محسن محمد52108 204إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمصطفن صادق جعفر315212 205إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد احمد عبدالجبار454305 206إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرخالد جالل عبدالقادر525517 207إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمرتضن نصير عبدالعباس14767 208إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد طه عبدالرزاق52169 209إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد ثائر فياض52113 210إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد سعيد عبدالرزاق14481 211إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرسامي عبدالمنعم يوسف14486 212إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعبدالرحمن عبدالواحد عاشور14526 213إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعزيز حيدر عبداالمير314884 214إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرتوفيق كاظم جواد52161 215إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعمران احمد خليل18693 216إعداديةان 



ن315215 ن هادي عبدالحسير ي الخص يب61950البرصةذكرحسير 217إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد عبدالرحمن محمود11755 218إعداديةان 

ن نارص جاسم496460 ي الخص يب61950البرصةذكرحسير 219إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكركرار محمد مالك52199 220إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمنتظر عدنان عباس496402 221إعداديةان 

ن19122 ي الخص يب61950البرصةذكرمرتضن جبار ياسير 222إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحسن نور حالوب314900 223إعداديةان 

ن محمد14806 ي الخص يب61950البرصةذكرضياء حسير 224إعداديةان 

 علي14520
ن ي الخص يب61950البرصةذكرعبدهللا حسير 225إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرهاشم عطية منصور314967 226إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي معاذ خليل12666 227إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمرتضن داود سالم315220 228إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمصطفن انور خلف314896 229إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمهدي احمد بدر5274 230إعداديةان 

ن فاضل جاسم15338 ي الخص يب61950البرصةذكرمحمدحسير 231إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد حسن بشير51535 232إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعبدهللا محمد جعفر14973 233إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمود ثائر محمود52101 234إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمرتضن ناظم عبد15475 235إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد وليد علي11727 236إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرصادق وليد صادق15043 237إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكريوسف سعد عبدالقادر19057 238إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد عطيوي عبدعلي18512 239إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحسن ماجد عبدالهادي12651 240إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعباس فاضل عباس314928 241إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحسن محمد مطرسر496408 242إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمصطفن مازن محمد18894 243إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد باسم يحبر525527 244إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد عبدالرضا عبادي19284 245إعداديةان 

 زكي سويد52132
ن ي الخص يب61950البرصةذكرحسير 246إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرظاهر حبيب عبدالهادي19301 247إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمصطفن قيس عبدالجليل455733 248إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرصادق عامر صادق496157 249إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرجاسم محمد فهد51774 250إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد جري جادر18875 251إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعالء عبدالهادي عبدالكريم18733 252إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرسعد عبدالرسول زهراو19452 253إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرهيثم نبيل غازي543972 254إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد وسام عبدالحليم15286 255إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمسلم محمد عبدالرضا14853 256إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرامير محمد كاظم315296 257إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمرتضن سلمان حسن52158 258إعداديةان 

ي12507
ي الخص يب61950البرصةذكرميثاق عبدهللا راصن 259إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي سلمان طعمة12648 260إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرجعفر موس عبدالكاظم11685 261إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكركنعان ابراهيم ذياب12667 262إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرالحسن عبدالصاحب سامي14514 263إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكريوسف نارص جاسم496400 264إعداديةان 



ي الخص يب61950البرصةذكرعباس عقيل مسلم315235 265إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرسجاد كاظم ميوه12644 266إعداديةان 

ن مهدي محمد52133 ي الخص يب61950البرصةذكرحسير 267إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي عبدالحميد حمزة14464 268إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرفاروق محمد جعفر454439 269إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد سعد عبدالصاحب14459 270إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكريعقوب عقيل وادي18966 271إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد وليد صادق52166 272إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي ميثم عبداالمير18706 273إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد عدنان وادي12664 274إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي فرحات عباس52128 275إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحسن لفته علي315516 276إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرنور احمد شنت52102 277إعداديةان 

 علي15111
ن ي الخص يب61950البرصةذكرعلي حسير 278إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرزكريا فيصل اسماعيل525528 279إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمهدي داود صالح11789 280إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعباس فاضل عباس19436 281إعداديةان 

 علي315246
ن ي الخص يب61950البرصةذكركرار عبدالحسير 282إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد علي خالد12652 283إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعبدهللا اياد سامي12505 284إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد حسن طاهر315203 285إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد زكي عبدالرحيم454339 286إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمصطفن مهدي حسن19251 287إعداديةان 

ي سامي محمد12654 ي الخص يب61950البرصةذكرناج  288إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد جمال نارص14887 289إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعمر عالء طعمة18669 290إعداديةان 

ي18939 ي الخص يب61950البرصةذكرحسن عدنان عبدالنب  291إعداديةان 

ن315311 ي الخص يب61950البرصةذكركرار حيدر حسير 292إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرذوالفقار محمد سويد443497 293إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرنورهللا عبدهللا داود14542 294إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحيدر عبدهللا جمعة323763 295إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد يوسف عبدالعزيز12504 296إعداديةان 

ن عباس15170 ي الخص يب61950البرصةذكرسجاد عبدالحسير 297إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد رعد سباهي543977 298إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمرتضن منقذ عبدالجبار455134 299إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكريوسف فاضل عبدالعباس52126 300إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكركاظم محمود طعمة52164 301إعداديةان 

ن شهاب18434 ي الخص يب61950البرصةذكرعلي حسير 302إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعبدالكريم رعد عبدالكريم19204 303إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي نارص جاسم496463 304إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعبدالعزيز مدن جوخان18386 305إعداديةان 

 عبدعلي14839
ن ي الخص يب61950البرصةذكرعلي حسير 306إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعقيل حسن علي18502 307إعداديةان 

 علي314893
ن ي الخص يب61950البرصةذكرعلي حسير 308إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد مرتضن فالح315250 309إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرهادي فاضل عبدالكاظم19580 310إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرصالح لفته عبدهللا315510 311إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد سالم مهلهل315351 312إعداديةان 



ي الخص يب61950البرصةذكراحمد رياض عبدهللا11726 313إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمؤمل عبدالكريم قاسم315276 314إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمصطفن نعمة غضبان454460 315إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرصادق جعفر جابر315283 316إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعبدهللا داود عبدالوهاب12662 317إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعبدهللا خالد وادي19544 318إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد فالح عبدالحسن14914 319إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحسن جهاد مصطفن18754 320إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعبدالحميد عبدالحسن عبدالحميد19087 321إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمصطفن ماهر اديس19413 322إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد عقيل محمدعلي455754 323إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرطالب فاضل احمد19036 324إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمؤمن حافظ عبدالرضا14501 325إعداديةان 

ن12661 ي الخص يب61950البرصةذكرمحمد سامي حسير 326إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرهشام جمال صادق12665 327إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكراركان عبدالدايم سامي18920 328إعداديةان 

ن315367 ن عالء عبدالحسير ي الخص يب61950البرصةذكرحسير 329إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمؤيد مرتضن عبدالواحد11786 330إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرابراهيم حكمت عبدالرحمن315226 331إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرزين العابدين فاضل فنجان12659 332إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرحيدر جابر محمد19484 333إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرمعن نزار صالح12655 334إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعبدهللا نصيب شاكر18988 335إعداديةان 

ن حازم محمد14926 ي الخص يب61950البرصةذكرالحسير 336إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرعلي حيدر عبداالمير15208 337إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكراحمد عبدهللا حطاب16215 338دبلومان 

ن16638 ي الخص يب61950البرصةذكررعد سالم عبدالحسير 339دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةذكرفائز داغر حبيب51538 340إعداديةان 

ي11694
ن
ي الخص يب61950البرصةذكرسعد عبدهللا صاف 341إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةذكرقاسم شهيد احمد496486 342إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىفاطمة خزعل عاشور52086 1بكالوريوسان 

ن14142 ي الخص يب61950البرصةأنبىنهلة كاظم ياسير 2بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىهاجر عبود عبدالواحد14109 3بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىلقاء عبدالكاظم جويعد315014 4بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىرجاء عبدالوهاب جري315028 5بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىفاتن حبيب علي12728 6بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىلمياء محسن عبدالرحمن52044 7بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىفاطمة محمد عبدهللا52061 8بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىزينب عباس عبد51962 9بكالوريوسان 

ي علي524886
 
ي الخص يب61950البرصةأنبىلببن عبدالباف 10بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىهالة حامد عبدالرحمن314993 11بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىاخالص علي حسن496715 12بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىخديجة غازي عبدهللا315037 13بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىمريم عيىس زيد454920 14بكالوريوسان 

ي496117 ي عبدالنب  ي الخص يب61950البرصةأنبىمها صي  15بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىلطيفة عيىس خلف544002 16بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىدنيا شهاب حمد52094 17بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىامل عبداللطيف شهاب52020 18بكالوريوسان 



ن محمد12744 ي الخص يب61950البرصةأنبىساهرة ياسير 19دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىوسيلة طاهر كطافة17963 20دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىندى عبدالهادي احمد14057 21دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىهيام هاشم ابراهيم12731 22دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىايمان عبدهللا دخالة51799 23دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىنغم عبدالصمد جاسم314910 24دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىسهام عبدالجليل جابر52027 25دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىفتحية محمد عبدهللا12749 26دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىشهلة عبدالشهيد عبدهللا17980 27دبلومان 

ي باهض315042 ي الخص يب61950البرصةأنبىجنان ناج  28دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىغصون حمزة خضير14679 29دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىمارب جاسب قاسم12750 30دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىخلود قاسم عبدهللا12727 31دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىحنان عبدالحليم حيال14055 32دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىنادية قاسم كريم12730 33دبلومان 

ن454843 ي الخص يب61950البرصةأنبىزينب حميد ياسير 34دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىحنان عبدالزهرة احمد14052 35دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىاشاء فوزي خضير14046 36دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىايمان يوسف صي 454774 37دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىنسور يعقوب فليس18183 38دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىزهراء محمد كاظم314995 39دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىنرسين جاسم محمد524964 40دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىابتسام سعدون سويد315043 41إعداديةان 

ن بدر14106 ي الخص يب61950البرصةأنبىبان حسير 42إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىامال جري جادر314921 1ماجستيران 

ي الخص يب61950البرصةأنبىزهراء عبدالصمد خلف525689 2ماجستيران 

ي الخص يب61950البرصةأنبىزينب حسن علوان17317 3بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىحوراء محمد علوان51500 4بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىنور احمد حمزة454269 5بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىدعاء جمعة خريبط11716 6بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىايمان محمد موس11720 7بكالوريوسان 

ن314938 ي الخص يب61950البرصةأنبىهبة شاكر حسير 8بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىسح  عبدالكاظم ذياب11801 9بكالوريوسان 

ي314960 ي عبدالنب  ي الخص يب61950البرصةأنبىدعاء صي  10بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىفاطمة هاشم محمد314878 11بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىسارة عبدالرزاق عبد314873 12بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىسارة عبدهللا عبدالمجيد454047 13بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىزينب اسعد صالح11700 14بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىنجالء عبدالرزاق يونس12523 15بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىصفاء شاكر فارس496480 16بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىافراح عبدالواحد احمد16824 17بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىمها شعبان علوان51507 18بكالوريوسان 

ي جبار51511
ي الخص يب61950البرصةأنبىنجالء راصن 19بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىرقية نعمة عبدالرحمن496467 20بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىحنان كاظم حسن11764 21بكالوريوسان 

ن11649 سما سامي حسير
ي الخص يب61950البرصةأنبى 22بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىسحر جابر محمد17058 23بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىهدى محمد سعد11717 24بكالوريوسان 



ي الخص يب61950البرصةأنبىجنان عبدالحي عبدالرحمن12503 25بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىهدى عبدالهادي احمد16656 26بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىضح حميد عبدهللا17041 27بكالوريوسان 

هدى علي فاضل16413
ي الخص يب61950البرصةأنبى 28بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىبدور محمد عزيز51575 29بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىنرسين سعد زيارة11776 30بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىكوثر غانم حسن17154 31بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىهدير حازم جواد16193 32بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىسارة اسماعيل احمد16542 33بكالوريوسان 

ن12508 ي الخص يب61950البرصةأنبىافنان حامد حسير 34بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىمروة اسماعيل احمد16510 35بكالوريوسان 

ي مجيد314926 ي الخص يب61950البرصةأنبىسحر ناج  36بكالوريوسان 

ن11750 ي الخص يب61950البرصةأنبىاطياف قاسم عبدالحسير 37بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىذكرى عالء مهدي525683 38بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىايمان عبدالكريم صالح12501 39بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىضح هاشم يوسف51533 40بكالوريوسان 

ي11753 لمياء عبود عبدالنب 
ي الخص يب61950البرصةأنبى 41بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىنور ناجح مهلهل525694 42بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىمها عبدالكريم قاسم51760 43بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىسح  عبدالستار عبدالجبار11651 44بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىزينب عيىس زيد11640 45بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىميعاد باسم محمد17229 46بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىايات اسعد فضل17266 47بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىزهراء محمدجواد جري51489 48بكالوريوسان 

نورالهدى علي عيىس16491
ي الخص يب61950البرصةأنبى 49بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىانمار عدنان وادي11683 50بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىرسل ثابت خلف314933 51بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىنىه عبدالكاظم ذياب314924 52بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىقادسية سالم سلمان11647 53بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىنور حسن طاهر51522 54بكالوريوسان 

ن11708 سارة سامي حسير
ي الخص يب61950البرصةأنبى 55بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىضح جواد جبار314936 56بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىشى منصور نارص16585 57بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىوفاء احمد مالك11672 58بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىزهراء حيدر ذياب17213 59بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىزينب عبدالعزيز بدر11687 60بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىنبا سعيد حنون16626 61بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىزمن باسم عبدالواحد51519 62بكالوريوسان 

ي11706 سناء عبود عبدالنب 
ي الخص يب61950البرصةأنبى 63بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىسح  يوسف عبود314942 64بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىهبة عبدالستار عبدالجبار12530 65بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىدعاء عبدالصمد خلف525692 66بكالوريوسان 

ن سلمان12547 ي الخص يب61950البرصةأنبىاسماء عبدالحسير 67بكالوريوسان 

ة محمد مسافر314919 ي الخص يب61950البرصةأنبىامير 68بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىزهراء منذر عبدالرحيم11674 69بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىغفران فالح حسن12527 70بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىايات عبدالكريم هاشم16789 71بكالوريوسان 

ن543996 ن ناظم ياسير ي الخص يب61950البرصةأنبىحنير 72بكالوريوسان 



ي الخص يب61950البرصةأنبىبراء مخلص عبدالحافظ496473 73بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىاطياف ناصح جاسم496478 74بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىزهراء فوزي خضير11644 75دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىانوار داود سلمان11641 76دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىامنة سعد عبدالقادر17177 77دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىزمزم منصور نارص17001 78دبلومان 

شيماء غازي علي454040
ي الخص يب61950البرصةأنبى 79دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىضح فائق شهيد12646 80دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىسارة عبدالمنعم يوسف12534 81دبلومان 

رسل مكي حسن11741
ي الخص يب61950البرصةأنبى 82دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىزينب فالح حسن12506 83دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىسعاد دفار نارص16355 84دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىسكينة حبيب عبدالهادي11710 85دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىفاطمة اسعد صالح11701 86دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىرباب محمد طالب51514 87دبلومان 

ي314963 ي عبدالنب  ي الخص يب61950البرصةأنبىمريم صي  88دبلومان 

مي عبدالهادي عبدالكريم314888
ي الخص يب61950البرصةأنبى 89دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىرويدة عبدالخالق محسن16751 90دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىبان عبدالحليم حيال12554 91دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىهبة طعمة غضبان314898 92دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىهدى هادي حبيب11664 93دبلومان 

ي314954 ي عبدالنب  ي الخص يب61950البرصةأنبىنور صي  94دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىرحيل طعمة غضبان12509 95دبلومان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىسحر احمد حمزة455702 96إعداديةان 

 مكي حسن315259
ن ي الخص يب61950البرصةأنبىياسمير 97إعداديةان 

ي315161 ي عبدالنب  ي الخص يب61950البرصةأنبىبتول صي  98إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىصابرين اسعد فضل52104 99إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىاشاء جمال جاسم18643 100إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىهيفاء قضي سعدون543980 101إعداديةان 

هدى علي عبدو12656
ي الخص يب61950البرصةأنبى 102إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىايمان سلمان حسن52183 103إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىفرح عبدالرضا عيدان14549 104إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىرباب كاظم حسن12645 105إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىاسماء مشتاق عبدالسادة315241 106إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىعلياء اسعد فضل18476 107إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىذرى منصور نارص19328 108إعداديةان 

ن52182 زهراء علي حسير
ي الخص يب61950البرصةأنبى 109إعداديةان 

زهراء علي غانم496401
ي الخص يب61950البرصةأنبى 110إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىزينب عبدالمنعم يوسف14470 111إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىمنار يوسف يعقوب52116 112إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىرقية حبيب عبدالهادي19513 113إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىهدى سعد عبدالصاحب14950 114إعداديةان 

سارة جمال علي455019
ي الخص يب61950البرصةأنبى 115إعداديةان 

ن12670 ي الخص يب61950البرصةأنبىسماح قاسم عبدالحسير 116إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىزينب عقيل مسلم315400 117إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىسح  فرحات عباس12669 118إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىلمياء اسعد فضل52107 119إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىنور سعيد عبدالرزاق14476 120إعداديةان 



ي الخص يب61950البرصةأنبىفاطمة عيىس خلف496406 121إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىبتول محمدجواد جري52191 122إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىبتول فيصل عبدالجليل454968 123إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىتبارك حبيب عبدالهادي18361 124إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىادراك نوري علوان19190 125إعداديةان 

ن جواد عبدالكاظم496164 ي الخص يب61950البرصةأنبىام البنير 126إعداديةان 

ن عباس عبدالخالق12539 ي الخص يب61950البرصةأنبىياسمير 127إعداديةان 

ن هاشم يوسف12660 ي الخص يب61950البرصةأنبىام البنير 128إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىشيخة احمد فؤاد14507 129إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىاشاء هاشم يوسف12657 130إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىايات صالح مهدي14490 131إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىحوراء اسعد جاسم455042 132إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىسارة اسعد سلمان18403 133إعداديةان 

ن محمود حميد18493 ي الخص يب61950البرصةأنبىبنير 134إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىمروة هيثم سلمان52103 135إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىهاجر اسعد سلمان18410 136إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىجمانة ابراهيم خليل14533 137إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىرقية احمد فؤاد12647 138إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىتقية جبار نجم315521 139إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىرشا سعيد عبدالرزاق52114 140إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىزهراء عبداالمير محسن18422 141إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىزهراء عبدالمنعم يوسف14905 142إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىفاطمة عبدالهادي عويد15437 143إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىزهراء عباس فاضل12671 144إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىلببن نزار صالح12653 145إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىمريم نوري جبار18375 146إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىفاطمة هاشم عبدالسادة15551 147إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىرسل مهدي محمد12658 148إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىلطيفة عدنان عباس12673 149إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىهاجر خالد وداد52187 150إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىزينب هاشم عبدالسادة15575 151إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىنور حسن علوان18444 152إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىمروة مصعب خليل452846 153إعداديةان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىخلود ابراهيم عبود12520 154بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىمبن محمود عبدالرحمن314932 155بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىفاطمة نعمة كنعان314890 156بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىذكرى عمر عباس11791 157بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىزينب كاسب محمد12521 158بكالوريوسان 

ي الخص يب61950البرصةأنبىتحرير احمد شهاب11665 159دبلومان 

1ماجستيرالحسن البص ري61951البرصةذكراحمد مصطفن محمدرضا394518

2ماجستيرالحسن البص ري61951البرصةذكرامير عباس محمد152070

3ماجستيرالحسن البص ري61951البرصةذكراحمد مكي صداع152203

4بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرزاهد عبدالحميد ثامر149207

ن صابر521755 5بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي حسير

6بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرمصطفن عبدالرحمن معتوق556755

ن521751 7بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكروسيم طاهر ياسير

8بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكراياد جاسم محمد164162

ن150439 9بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرطالب صادق عبدالحسير



10بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرامجد خلف منحر394352

11بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرمرتضن شاكر احمد394204

12بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرنوفل مسلم يوسف164173

13بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرصفاء نوري يوسف521763

ي ايوب276544 14بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرفراس عبدالنب 

15بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرمؤيد عبدالحميد ثامر149307

16بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرعامر عبدالكريم ابراهيم521764

17بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرمهدي ناظم عبدهللا148446

18بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي عدنان عيىس164147

19بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكراسعد عبداالمام عبدالصمد148485

20بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرعدي جابر عيىس164183

21بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرمثبن هارون غانم149133

22بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرمرتضن خلف منحر152021

ن عبدالحميد152006 23بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكروسام حسير

24بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرمثبن ربيع جاسم164179

25بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرمرتضن صالح عبدالمهدي149279

26بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرصبحي مجيد حميد394473

27بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرعبدالخالق عيىس عثمان544089

ن عبدالحميد151772 28بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي حسير

29بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرنزار نجم عبدهللا394396

30بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرسالم عباس محمد151367

31بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرسامر مرتضن مهدي544086

32بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرحمزه ساجد جرمل394942

33بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرحيدر عبدعلي عمران150393

ي احمد276437
34بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكراباذر سبب 

35بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكروسام عبدالجبار طه521752

36بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرادريس اسماعيل داود151504

37بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكروسام احسان فاضل164142

38بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكررافد صادق يحبر521758

39بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرتيسير بسام محمود164169

ن احمد شاكر151658 40بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرحسير

41بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكررزاق جواد محسن148427

42بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرمنترص صالح محمد393868

43بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرعمر عبدهللا عبدالوهاب521757

44بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمد جري طاهر393914

45بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكراحمد حميد موس556762

46بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرعباس عبدالجليل كاظم276522

47بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرغيث فائز عبدالسادة149366

48بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي حميد موس152182

49بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكركاظم حميد حمدان150580

50بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكراحمد جعفر احمد152218

51بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرفرج ايوب يعقوب151585

ن521746 52دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكروجدي طاهر ياسير

53دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرسعد عبدالهادي يوسف521747

54دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرفارس عبدالعباس فاضل428264

55دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي فالح مهاوي151388

56دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكراسعد خلف منحر148332

57دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرثائر جبار خنياب521762



58دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرعباس فالح نارص152095

59دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكررائد جري طاهر150274

60دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرحيدر عبداالمير عبدالرضا164144

61دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرجاسم محمد عبدالقادر544088

62دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرهاشم جواد محسن521765

63دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرحسن عبدالعليم جدوع149169

64دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرعماد يحبر حسن151968

65دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرحسن جميل مسلم164175

66دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكركاظم عبدعلي فاضل521744

67دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكركاظم حمود قاسم393990

68دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرابراهيم محمد عبدالمجيد395008

69دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكراسامة معتوق هاشم149327

70دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرقيرص علي خلف149223

71دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكريعقوب يوسف جواد149493

72دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرمرتضن عبدالرضا يعقوب152052

73دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرجواد كاظم يوسف151457

74دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرمرتضن عبدالخالق عبدالكريم164165

75دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكراحمد داود سلمان394251

76دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرنجم عبيد محسن151935

77دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرايمن كاظم عبدالوهاب394795

78دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرخالد يوسف خليل149078

79دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرفاضل يونس محمد149244

ن عبداالمير عبدالرضا150080 80دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرحسير

81دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرحسن عبدهللا حياوي148619

82دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرسجاد عادل محمد394435

83دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكراكرم علي منصور149423

84دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرعالء جري عاشور394321

85دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكركاظم عادل محمد164149

86دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرسلمان عدنان عبدالكريم521754

87دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرجاسم باسم هاشم521760

ي457613
88دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرهادي يوسف راصن

89دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرمرتضن نزار طه149384

90دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرعبدالرضا حسن عبدالرضا276580

ن164158 ن سالم حسير 91دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرحسير

ي152159
92دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرمرتضن اسعد راصن

93دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرخالد وليد عبدالمجيد164156

94إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمد ثامر عبادي394280

95إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرانمار عبدالجبار جاسم149439

96إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرحسام عدنان عيىس276603

97إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرعبدالزهرة جاسم محمد556747

98إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي يعقوب اليذ152111

99إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمد قاسم مهدي394876

100إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرعقيل نارص عيىس164187

101إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرسمير داود عبدالسالم164122

102إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكركرار عبداالمام احمد164107

اس فياض خالد152142 103إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرني 

104إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرعبدالسالم اقدام عبدالسالم556702

1ماجستيرالحسن البص ري61951البرصةذكرعباس جواد محسن152075



2بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرريسان حيدر كاظم400375

3بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرحسام عبدهللا علي399661

 علي150342
4بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرمروان مرصن

5بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرخالد مكي عبدالجبار146896

6بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرعبدالرحمن محمد ايوب162244

ن كريم سلطان146947 7بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرحسير

8بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكراباذر صالح عسير150885

9بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي محمد علي150525

ن147442 10بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكراحمد عبدالكريم حسير

ن عبدالباري حاتم162217 11بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرحسنير

ن عبدالزهرة جاسم390245 12بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرحسير

13بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكربدر فالح حميد162305

14بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمد فوزي محمد390299

15بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرهشام ابراهيم رزاق151819

16بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرعالء كاظم شنيدخ151876

17بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرحيدر اسعد صالح400051

18بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكراثير عبدالباسط يوسف150368

19بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرزين الدين يوسف يعقوب162253

20بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكربهاء عباس منصور162270

21بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكركرار حامد عبدالصمد399719

ي كاظم148158  عبدالنب 
22بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرمصطفن

23بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرسيف شاكر عيىس150811

24بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكربسام ثامر عبدالحميد162239

25بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرحسن عبدهللا علي390385

ن داود عبدالكريم150750 26بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرامير

27بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي رياض طالب556719

28بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكراحمد هادي عباس162334

29بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمد غسان حميد151561

30بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرمصطفن باسم حبيب522828

ن150639 31بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرمشاري عماد حسير

32بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرسجاد محمد جاسم399136

33بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرمصطفن صبحي مجيد399648

ن148386 ن عبدالكريم باسير 34بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرياسير

ن صباح عطية162192 35بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرحسير

36بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرمصطفن كامل نعمة150508

37بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرعباس هادي عباس162343

38بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرهشام عبدالجبار طه522784

39بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرعبدعلي حسن عبدالرضا277144

40بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرجاسم عبدالحميد جاسم150673

41بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمد حسن مطر458187

42بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرروكان جثير جياد162209

43بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرعبدهللا علي يوسف152565

44بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرمصطفن نجم عبدهللا457943

45بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرعبدالحميد ثامر عبدالحميد162234

46بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرعمار اسعد عبدالمجيد150450

47بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرماهر صباح صالح150726

ن162206 48بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمد علي حسير

49بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكراحمد طاهر خلف147575



50بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرفارس احمد عبدهللا149803

51بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي ابراهيم عبدالجبار150818

52بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرسجاد عبدالحسن علي154576

53بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمود صالح مهدي399685

54بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمد عبدالباري احمد277166

55بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرايمن عبدالكريم احمد544079

56بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرباقر احمد خلف150430

ن صالح399616 57بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرعبدهللا حسير

58بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي عبدالخالق عيىس147237

59دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكراكرم عبداالمام احمد162358

60دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرعبدهللا عجيىمي شاكر150859

61دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرسجاد ميثاق علي147219

62دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرجواد كاظم نعيم150972

63دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرمالك مظلوم رشك147351

64دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرعبدهللا احمد محمود146972

65دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرحسن علي بخور150383

ي احمد147601
66دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرمصطفن سبب 

67دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرميثاق جواد كاظم522621

ي146741 68دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرجاسم ظاهر بصير

69دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرعدنان احمد سالم150868

ن152703 ن جبار حسير 70دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرحسير

71دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكركرار جميل نعمة148436

72دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمد عبدالكريم عطوان152458

73دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرميثم مال هللا مجيد277182

74دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرحيدر علي بخور152347

ن152730 75دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكركرار طعمة حسير

76دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرحمزة كاظم خضير390473

77دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرعالء عادل قاسم147022

78دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمد قاسم مكي150936

79دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكراحمد حبيب احمد147402

ن151439 80دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكراحمد حسن ياسير

81دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرعبدالجبار حسن عبدالجبار162263

82دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرحسن شاكر عبدهللا148241

83دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمد عبدالفتاح صالح522849

84دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمد ناظم كاظم457791

85دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمد عبدالخرصن ابراهيم162347

ن152181  علي حسير
ن 86دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرحسير

87دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرسجاد محمد حسن152655

88دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرعماد قاسم مهدي399832

ي556737
89دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكركرار محمد راصن

90دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكراحمد صباح حاتم399408

91دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرحسن حليم ياش152383

92دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرشيخ الدين احمد محمود399817

93دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرابراهيم عبدالباسط يوسف150324

94دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي ماجد حامد150769

95دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرقاسم سليمان عبدالرزاق150783

96دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرشاكر عجيىمي شاكر150851

97دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمد جاسم محمد544017



98دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرمصطفن فهد غضبان277206

99دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرعبدهللا محمد عباس457964

100دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي فاضل احمد151021

ف276872 101دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرعالء عبدالخالق شر

ي146774
102دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرحيدر عبدالكريم سبب 

103دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرعبدالعزيز موس عيىس147463

104دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمد اسعد عبداالمام147202

105دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمود كاظم خضير162327

106دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكراحمد عبدالجبار دخان399711

ن جثير جياد162213
107دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرمعي 

108دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرعالء ايوب دعيج399375

109دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرمرتضن كامل نعمة147093

110دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرحسن صباح مدن150998

ن شعبان162200 111دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكربهاء عبدالحسير

ن162257 112دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرسجاد علي حسير

113إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمود قاسم مكي390859

114إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي عبدالكريم حبيب154035

115إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمد عبدالوهاب عيىس162224

116إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي صباح خلف154271

117إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرغسان عبدالكريم عبود544020

ن154013 118إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكريوسف عارف حسير

ي162623
 
119إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي صادق عبدالباف

120إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي جعفر عبداللطيف390679

121إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرطالب فاضل حمود390749

ي عطوان276691
122إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرمناف راصن

123إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرعصام هشام خلف154405

124إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرسجاد طاهر خلف154549

125إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي عبدالكريم ياش154020

126إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمد حامد محمد390556

127إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرعبدالرحمن داود عبدالكريم149822

ن ميثم عبدالمطلب399809 128إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرحسير

129إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرعقيل داغر فندي399798

130إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمد باقر نور395965

131إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمد جعفر عبداللطيف457719

132إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي جواد سلمان152136

133إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرحمود علي حمود154353

134إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمد كامل يونس276676

ن فراس عبدالخالق523741 135إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرحسير

136إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي سلمان عبدالرزاق544048

137إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرانس محمد انس162671

138إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرعادل طالل جميل523684

139إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرحيدر مجيد حميد390437

140إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرجاسم محمد انس154062

141إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرنارص خلف منحر150689

ن سالم155534 142إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي عبدالحسير

143إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي مؤيد عبدالمنعم153992

144إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرمجتبر كامل نعمة154218

145إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرهاشم عودة فرج152310



146إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرمرتضن سبع نعيم523828

147إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرفهد نعمة جاسم544035

148إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكراحمد كيالن عبدالقادر162600

149إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرسيف غالب عبدالقادر277133

150إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرمامون سالم تركي396921

151إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي هادي محمدجواد390696

152إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرحسن نجم عبيد523844

153إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمد ثابت حمود153757

ي منصور155640 154إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرمنصور صي 

155إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرياش مؤيد عبدالحميد395985

ن فائق جان احمد341794 156إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرحسير

157إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكراياد عالءالدين طه154245

158إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرمرتضن حسن موس276777

159إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكردحام اقدام عبدالسالم523673

160إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرقاسم يعقوب صالح162644

161إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي ابراهيم رزاق390973

ن149771 162إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرحيدر عبدالكريم حسير

163إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكراحمد سالم عباس556793

164إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكراحمد حسن عبدالمنعم396218

165إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرابراهيم ماجد حامد155500

ن صالح162638 166إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي حسير

ن390910 167إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرعباس عبدالشهيد عبدالمبير

168إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرشاكر احمد شاكر154311

169إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرماجد نجيب عبدهللا522839

ي395766
170إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرمنتظر كاطع راصن

171إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرزين العابدين عودة حمود153796

172إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرفواز فيصل غازي523766

173إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمد عماد عبدهللا154617

ن منصور396170  حسير
174إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرمصطفن

ن جاسم399639 175إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي حسير

ن154086 176إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرحيدر نعمان ياسير

177إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرعلي ماجد عباس523772

178إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرعبدهللا فراس عبدالخالق523745

179إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرحسن قضي فاضل457913

180إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرغزوان خلف يوسف458145

181بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةذكرفارس محمد قاسم399336

ن458162 182دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرحسام منذر حسير

183دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرخالد كاظم خضير276931

184دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرباسم علي خلف150411

185دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرحسن طالب جاسم399014

186دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكررائد عبداللطيف علي150830

187دبلومالحسن البص ري61951البرصةذكرمحمد عبدالعليم جدوع147906

188إعداديةالحسن البص ري61951البرصةذكرناظم جواد محسن149711

ن457661 1ماجستيرالحسن البص ري61951البرصةأنبىنرسين علي حسير

2ماجستيرالحسن البص ري61951البرصةأنبىوالء جميل مسلم149261

3بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىازهار ابراهيم حميد394707

4بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىجنان عباس يعقوب164181

5بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىاالء عبدالجبار عبدهللا457633



6بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىايمان جبار خريبط164153

دجلة علي جاسم521766
7بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبى

8بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىايمان هاشم حمدان150518

ي توفيق يوسف276466
9بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىتهانن

10بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىابتهال قاسم مهدي395066

ن151918 11بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىزينب طه ياسير

12بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىنورا كاظم جاسم394071

13بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىشيماء منير اسماعيل150300

فاطمه حمادي مجلي151846
14دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبى

15دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبىامل عباس يعقوب164157

16دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبىابتسام لفته سلطان151808

17دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبىرواء منير اسماعيل151532

18دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبىضح فاضل عبدالوهاب149179

19دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبىانعام ياش جابر521761

20دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبىشيماء كاظم عبيد164095

ن521767 سارة علي حسير
21دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبى

ن149345 22دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبىشور اسماعيل ياسير

23دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبىضح محمد نافع149404

ي منصور151753 24دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبىحنان صي 

رجاء عبدالعزيز علي150548
25دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبى

ن بدر164167 26دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبىسوسن حسير

ي عبدهللا149469
 
27دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبىسعاد شوف

28دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبىغيداء عبدالباري احمد151871

29إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىمنال عبدالعزيز نارص149147

30إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىصديقة جاسب علي148369

31إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىفاطمة نزال عجيل150349

32إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىنضال عبود كاظم151711

33إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىشذى حسن منصور276481

34إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىنجاة حمد سيف151401

1ماجستيرالحسن البص ري61951البرصةأنبىاري    ج مؤيد عبدالمنعم399506

ن محمد منصور150597 2بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىلجير

3بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىلمياء جواد كاظم150918

4بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىضح هشام خلف150352

5بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىرهام سمير عبدالسادة390519

6بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىزينب عادل طعمة162267

7بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىزهراء كاظم ريحان522806

8بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىاطياف عادل فيصل162138

ن عيىس151012 9بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىدنيا حسير

10بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىهديل جميل طه162125

11بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىازهار عبدالحافظ عبدهللا356042

12بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىجنات عادل عباس162339

13بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىسارة عماد يعقوب147815

14بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىغصون محمد عباس399449

15بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىهبة مهند فاضل544092

16بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىغدير احمد حمود150721

17بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىايات مرتضن كريم522813

18بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىايمان مصطفن جاسم276797

19بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىذكرى سعيد عبيد150291



20بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىحليمة نزال عجيل150902

ي150711 21بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىهدى مهند صي 

22بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىسارة ثابت حمود152005

23بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىنور ابراهيم عبدالجبار399698

ين جبار خنياب522846 24بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىشير

25بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىمروة حميد خلف150951

ن147484 26بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىاالء عبدالكريم حسير

زة148345 27بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىايمان عبدالحافظ مير

28بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىضح محمدسعيد عبدهللا147630

29بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىغفران حبيب احمد147258

30بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىرباب محسن كعيد522820

31بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىاساور ارشد شهاب162281

ي هيثم شاكر399483
32بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىامانن

ن بدر162285 33بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىسمر حسير

34بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىاية ابراهيم عبدالجبار150271

35بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىاالء محمد عباس399611

36بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىسارة شاكر نعيم150399

37بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىدعاء حسن منصور277047

38بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىاالء حامد يعقوب162276

ن جبار ثامر399693 39بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىحنير

40دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبىعبير عبدهللا ذياب150310

41دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبىمريم كاظم عيىس152040

ي162320
 
42دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبىتف  صادق عبدالباف

ف276812 43دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبىعال عبدالخالق شر

44دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبىميعاد قاسم مهدي399897

45دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبىزهراء حميد صباح522671

46دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبىحميدة كاظم عبدالرزاق162249

47دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبىتغريد عبدالكريم جبار399042

48دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبىامنة عماد يعقوب162294

ايات طعمة علي399623
49دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبى

50دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبىايمان محسن كعيد146800

51دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبىبشائر عباس فاضل150484

52دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبىمالذ محمد عبدالكريم150794

ي طاهر399569
53دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبىندى هانن

ثريا قاسم مكي151733
54دبلومالحسن البص ري61951البرصةأنبى

ن ضياء سعيد154220 55إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىحنير

56إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىاالء حسن كاظم246940

57إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىوسام مهاوي شغيدل399769

ي523761
58إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىفاطمة مدير راصن

اسماء طعمة علي457833
59إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبى

ن154168 60إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىزينب علي عبدالحسير

61إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىقبس ابراهيم محسن155648

62إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىمداد محمد عبدالكريم153861

63إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىزينب اياد يعقوب390590

64إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىزهراء اسعد عبداالمام276728

65إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىفاطمة ماجد عباس150120

66إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىزهراء حليم ياش154529

67إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىزهراء احمد عبدالصمد9461



68إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىفاطمة نزية مهدي396275

69إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىزهراء صباح جاسم148082

ي منصور146709 70إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىبدرية صي 

71إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىاشاء جبار خريبط162615

72إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىمريم فاضل صكر162652

ي ثجيل162114 حنان لعيب 
73إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبى

74إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىايات احمد لفته523723

75إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىابرار مؤيد عبدالمنعم396962

76إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىمريم حسان اسامة154431

77إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىايات عالء شعبان162665

78إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىرونق محمد عبدالكريم153880

79إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىزينب صباح خلف154590

80إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىفاطمة قاسم كاظم153986

81إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىنرجس مؤيد عبدالحميد396841

ن ظاهر457777 82إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىمالك حسير

83إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىنرجس كاظم ريحان523698

84إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىهالة حيدر محمد522698

85إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىمنار اسعد جاسم149908

86إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىزهراء حميد خلف151962

87إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىزينب ثابت حمود276750

88إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىاشاء طعمة علي457877

89إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىزهراء حسن ساجت522809

90إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىهبة عبدالزهرة خصاف149753

ن155563 91إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىمريم طعمة حسير

92إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىزاهرة عماد يعقوب390635

93إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىهاجر احمد عبدالمهدي150016

94إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىاية ثامر عبدالحميد162617

ن كاظم153826 95إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىازهار عبدالحسير

96إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىرواء نزار عباس162669

97إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىهادية ارشد شهاب396200

98إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىاسماء فاضل عبداالمير150187

99إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىوسام اقدام عبدالسالم556733

100بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىتغريد عبدالحميد عباس162353

101بكالوريوسالحسن البص ري61951البرصةأنبىساجدة عبداللطيف عبدالواحد522794

102إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىشكرية طعيمة سنيد522779

103إعداديةالحسن البص ري61951البرصةأنبىانعام محمد قاسم399629

1بكالوريوسالف او61952البرصةذكرفاروق عبدالسادة حمزة61398

ن عباس طاهر72246 2بكالوريوسالف او61952البرصةذكرحسير

3بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعبدالكريم موس عبيد71945

4بكالوريوسالف او61952البرصةذكرانور عبدالوهاب عبود67126

ي عبود41298
5بكالوريوسالف او61952البرصةذكرمسلم سبب 

6بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعبدالعباس حمدان حمود442867

7بكالوريوسالف او61952البرصةذكرجاسم محمد خالد65237

8بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعلي عمران كاظم72655

ي هود يعقوب66927 9بكالوريوسالف او61952البرصةذكرصي 

10بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعبدهللا سلمان كاظم41241

11بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعبدالوهاب عبدهللا عيىس72019

12بكالوريوسالف او61952البرصةذكرخالد ابراهيم لفته41525



13بكالوريوسالف او61952البرصةذكرمقدام عبداالمام حميد71983

14بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعبدالغفور قاسم خضير69432

15بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعبدالكريم نارص غلوم61485

16بكالوريوسالف او61952البرصةذكرجاسم سالم حمود40994

17بكالوريوسالف او61952البرصةذكرصباح حسن عبيد61572

18بكالوريوسالف او61952البرصةذكررياض يعقوب زبال40715

19بكالوريوسالف او61952البرصةذكراسامة ابراهيم محمدسليم71846

20بكالوريوسالف او61952البرصةذكرجاسم محمد جاسم183705

21بكالوريوسالف او61952البرصةذكرنبيل حمزة سالم67222

 علي جبار62008
ن 22بكالوريوسالف او61952البرصةذكرحسير

م499779 23بكالوريوسالف او61952البرصةذكرحيدر حامد مي 

24بكالوريوسالف او61952البرصةذكرهادي مهدي عبدالسيد499691

25بكالوريوسالف او61952البرصةذكرمزهر حميد محمود41457

26بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعمران عبدالوهاب نزال40600

27بكالوريوسالف او61952البرصةذكرحسام عبدالكريم احمد499796

28بكالوريوسالف او61952البرصةذكرقحطان علي سلطان183862

ن جاسم محمد506982 29بكالوريوسالف او61952البرصةذكرحسير

 علي خالد41502
ن 30بكالوريوسالف او61952البرصةذكرحسير

ن499770 31بكالوريوسالف او61952البرصةذكرفهد احمد ياسير

32بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعلي احمد شعبان61451

33بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعبدالمجيد عبدالحميد عيىس183854

34بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعقيل نوري نصار443029

35بكالوريوسالف او61952البرصةذكراكرم جعفر اسحاق40424

36بكالوريوسالف او61952البرصةذكرانور جاسم احمد40474

37بكالوريوسالف او61952البرصةذكرسلوان عبدالكريم صالح183863

38بكالوريوسالف او61952البرصةذكراحمد عبدهللا عبدالواحد442978

39بكالوريوسالف او61952البرصةذكرحامد ابراهيم هاشم499862

40بكالوريوسالف او61952البرصةذكراحمد عبدالرحمن عبدالصمد442608

ن بشير65288 41بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعلي حسير

42بكالوريوسالف او61952البرصةذكرمثبن يوسف يعقوب61802

ن65745 43بكالوريوسالف او61952البرصةذكرمهند وليد حسير

44بكالوريوسالف او61952البرصةذكرفتحي سعيد عبدهللا183858

45بكالوريوسالف او61952البرصةذكرمحمد عبدالكريم درويش41115

46بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعباس عبداللطيف سعدون183867

47بكالوريوسالف او61952البرصةذكرلؤي عبدالرزاق مطر443023

48بكالوريوسالف او61952البرصةذكرحيدر مناضل يوسف72339

49بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعلي يوسف عبدالكريم40567

50بكالوريوسالف او61952البرصةذكراحمد محمد قاسم183860

51بكالوريوسالف او61952البرصةذكرحمزه جواد احمد66433

52بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعالء مهدي منذر72297

53بكالوريوسالف او61952البرصةذكرمحمد حميد كاظم183864

54بكالوريوسالف او61952البرصةذكرجاسم محمد شهاب41478

ن499772 55بكالوريوسالف او61952البرصةذكرفاضل عبدالمهدي حسير

56بكالوريوسالف او61952البرصةذكرجعفر باسم جاسم442945

57بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعبدهللا نارص مرزوق183869

ي67056 58بكالوريوسالف او61952البرصةذكرميالد شعبان عبدالنب 

59بكالوريوسالف او61952البرصةذكرماهر خليل طالب66766

ن مناجي41157  حسير
60بكالوريوسالف او61952البرصةذكرمصطفن



61بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعلي عبدالرضا نارص65821

62بكالوريوسالف او61952البرصةذكراحمد ماجد كاظم183873

63بكالوريوسالف او61952البرصةذكرحيدر موس جاسم499544

ن كاظم محمد279114 64بكالوريوسالف او61952البرصةذكرحسير

65بكالوريوسالف او61952البرصةذكرمحمد حميد محمود65385

66بكالوريوسالف او61952البرصةذكراحمد محمود ياش71710

ن غدير عبدالرحيم41275 67بكالوريوسالف او61952البرصةذكرحسير

ن سلطان41596  امير
68بكالوريوسالف او61952البرصةذكرمصطفن

69بكالوريوسالف او61952البرصةذكرحيدر عبدالكريم درويش40756

70دبلومالف او61952البرصةذكرعبداالله عبدالرسول محمد41287

71دبلومالف او61952البرصةذكرخالد وليد محمد183875

72دبلومالف او61952البرصةذكررافد طعمة شنان65738

73دبلومالف او61952البرصةذكرقحطان عدنان صالح499622

74دبلومالف او61952البرصةذكرعقيل خليل مسلم499608

75دبلومالف او61952البرصةذكرعبداالمام قاسم شناوي442823

76دبلومالف او61952البرصةذكرعبداالمير رمضان فضل42182

77دبلومالف او61952البرصةذكرمشتاق ابراهيم خليل65844

78دبلومالف او61952البرصةذكرابراهيم هارون يوسف499786

79دبلومالف او61952البرصةذكرعلي موس حمود183877

80دبلومالف او61952البرصةذكرحامد كريم سلمان506987

 علي72412
ن 81دبلومالف او61952البرصةذكرعالء حسير

82دبلومالف او61952البرصةذكرفائق احمد سالم65449

83دبلومالف او61952البرصةذكرماهر جواد كاظم278981

84دبلومالف او61952البرصةذكرفؤاد حميد ضاجي506980

ن طوفان40798 85دبلومالف او61952البرصةذكرفالح عبدالحسير

ن طوفان40674 86دبلومالف او61952البرصةذكرعدنان عبدالحسير

87دبلومالف او61952البرصةذكررائد باهر عبدالرحيم61721

88دبلومالف او61952البرصةذكرمناضل جواد كاظم279105

89دبلومالف او61952البرصةذكرسعدون جابر منصور40771

90دبلومالف او61952البرصةذكرعبدالرحمن محمد عبدهللا506981

91دبلومالف او61952البرصةذكرعبدهللا جاسم محمد279040

92دبلومالف او61952البرصةذكرهيثم رائد علي506985

93دبلومالف او61952البرصةذكرمحسن رجب حميد183871

94دبلومالف او61952البرصةذكرعلي عاشور كايد506979

95دبلومالف او61952البرصةذكرجواد يونس عراك61516

96دبلومالف او61952البرصةذكرفراس فاضل عيدان278860

97دبلومالف او61952البرصةذكرامجد جواد مختار506988

98دبلومالف او61952البرصةذكراحمد عبدهللا عيىس442676

99دبلومالف او61952البرصةذكرعلي حميد عبدالمجيد443012

100دبلومالف او61952البرصةذكرعلي مجيد عثمان40639

101دبلومالف او61952البرصةذكرمحمد علي يوسف محيسن183852

اس كاظم جمعة506976 102دبلومالف او61952البرصةذكرني 

103دبلومالف او61952البرصةذكرليث شاكر حمود506975

ي عباس محمد551614
104دبلومالف او61952البرصةذكرهانن

105دبلومالف او61952البرصةذكرعالء مرداو جاسب60687

ن442882 106دبلومالف او61952البرصةذكرعلي عبدالزهرة عبدالحسير

107دبلومالف او61952البرصةذكرخالد عدنان عبدالوهاب72141

ن صالح41917  امير
108دبلومالف او61952البرصةذكرمصطفن



109دبلومالف او61952البرصةذكرايمن عدنان جواد65204

110دبلومالف او61952البرصةذكرمحمد عبداالمير كاظم40838

111دبلومالف او61952البرصةذكرمصطفن جواد كاظم41930

112إعداديةالف او61952البرصةذكرمحمد عبدالخرصن صالح71652

113إعداديةالف او61952البرصةذكررياض يوسف طه279088

114إعداديةالف او61952البرصةذكرمنهل نارص عبدهللا61766

115إعداديةالف او61952البرصةذكرحميد شاكر مهراب72449

ن رمضان نجف60718 116إعداديةالف او61952البرصةذكرحسير

117إعداديةالف او61952البرصةذكراحمد محمد دينار506977

1بكالوريوسالف او61952البرصةذكرحسن محمد معارج57255

2بكالوريوسالف او61952البرصةذكرانور يوسف محمد45228

3بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعمار حميد احمد500405

ن نزار عبدالرضا56892 4بكالوريوسالف او61952البرصةذكرحسير

ن عبداللطيف عبدالرحمن183792 5بكالوريوسالف او61952البرصةذكرحسير

6بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعلي فايز طاهر62431

7بكالوريوسالف او61952البرصةذكرجعفر قاسم حيدر57287

8بكالوريوسالف او61952البرصةذكراحمد وفيق عبدالخرصن62258

9بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعبدهللا شعبان رمضان57632

 علي183696
ن 10بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعبدهللا حسير

11بكالوريوسالف او61952البرصةذكرسجاد حميد بدران68713

ن حمزة عباس43322 12بكالوريوسالف او61952البرصةذكرحسير

13بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعباس هاشم قدور62315

14بكالوريوسالف او61952البرصةذكرقيرص كريم جاسم443672

15بكالوريوسالف او61952البرصةذكرمحمود شاكر شهاب183807

16بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعمار فايز طاهر183811

17بكالوريوسالف او61952البرصةذكرمنصور محسن شاوي62482

18بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعلي عبدالمنعم جاسم57522

ي64558
19بكالوريوسالف او61952البرصةذكرسجاد علي راصن

20بكالوريوسالف او61952البرصةذكرصالح عبدالكريم يابر64605

21بكالوريوسالف او61952البرصةذكرمحمود عبدهللا عيىس279591

22بكالوريوسالف او61952البرصةذكرابراهيم رمضان عبدالواحد64648

23بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعبدهللا سالم عبدهللا443588

24بكالوريوسالف او61952البرصةذكرمصطفن حميد بدران68380

25بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعبدهللا وحيد طعمة57944

26بكالوريوسالف او61952البرصةذكرمحمد رياض يونس57450

27بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعمر كاظم جمعة443575

ن باسم محمد57392 28بكالوريوسالف او61952البرصةذكرحسير

29بكالوريوسالف او61952البرصةذكرسجاد احمد هاشم57406

30بكالوريوسالف او61952البرصةذكراحمد عبدهللا علي443766

31بكالوريوسالف او61952البرصةذكرسالم عبدالكريم سالم183789

32بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعصام عادل عبدالسالم443600

33بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعلي هيثم عبداالمير57534

ن حازم عبدالرضا183790 34بكالوريوسالف او61952البرصةذكرحسير

35بكالوريوسالف او61952البرصةذكراحمد عبدالزهرة جاسم57435

36بكالوريوسالف او61952البرصةذكرمحمد رجاء خليل183823

ي محمد جاسم183794
37بكالوريوسالف او61952البرصةذكرهانن

38بكالوريوسالف او61952البرصةذكرسجاد عبدالمجيد عبدالحافظ44947

ن حميد64626 39بكالوريوسالف او61952البرصةذكرسجاد عبدالحسير



40بكالوريوسالف او61952البرصةذكرامير حمود صباح57264

41بكالوريوسالف او61952البرصةذكرمسلم خليل عبدهللا56910

42بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعلي عقيل سعدون279542

43بكالوريوسالف او61952البرصةذكرجوليان عماد جميل43448

44بكالوريوسالف او61952البرصةذكرمحمد جواد كاظم443800

45بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعلي مصطفن خلف64711

46بكالوريوسالف او61952البرصةذكركرار عبدالجبار لفته57314

47بكالوريوسالف او61952البرصةذكرمنتظر يوسف جوهر441691

48بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعبدالعزيز عادل عبدالسالم443952

49بكالوريوسالف او61952البرصةذكرمسلم عقيل ايوب68633

 علي لطيف56902
ن 50بكالوريوسالف او61952البرصةذكرحسير

 علي64662
ن 51بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعلي حسير

52بكالوريوسالف او61952البرصةذكرمصطفن يوسف عاشور57343

53بكالوريوسالف او61952البرصةذكرقاسم شاكر قاسم43483

54بكالوريوسالف او61952البرصةذكرمحمد جاسم بدران64588

55بكالوريوسالف او61952البرصةذكرهادي يوسف عبدالسيد68362

56بكالوريوسالف او61952البرصةذكرعماد عبدالجبار لفته64634

57بكالوريوسالف او61952البرصةذكرحيدر نجم عبدهللا68783

58بكالوريوسالف او61952البرصةذكرمسلم حميد بدران183786

59بكالوريوسالف او61952البرصةذكرمحمد عبدهللا نجم183815

60دبلومالف او61952البرصةذكرعلي خليل ابراهيم57457

61دبلومالف او61952البرصةذكرجاسم علي محمد68901

62دبلومالف او61952البرصةذكرمحمد مشتاق احمد43694

63دبلومالف او61952البرصةذكرظاهر حبيب عبدالرحمن57925

64دبلومالف او61952البرصةذكراكرم جواد شنان64468

65دبلومالف او61952البرصةذكربدر عبدالمنعم عبدالوهاب64762

66دبلومالف او61952البرصةذكرمحمد قاسم لطيف57381

67دبلومالف او61952البرصةذكرمحمد عادل عبدالرزاق443639

ن279619 ن جمعة حسير 68دبلومالف او61952البرصةذكرحسير

69دبلومالف او61952البرصةذكرمحمد شحان علي68550

70دبلومالف او61952البرصةذكرجابر عبدالقادر عبدالحي43405

ن500391 ن سمير ياسير 71دبلومالف او61952البرصةذكرحسير

72دبلومالف او61952البرصةذكراركان عمران موس57511

73دبلومالف او61952البرصةذكرمحمد مسلم عبود56876

74دبلومالف او61952البرصةذكرفهد عباس عبود57325

75دبلومالف او61952البرصةذكرحيدر عبداالمير نبهان183812

 علي443648
ن 76دبلومالف او61952البرصةذكرمروان ياسير

77دبلومالف او61952البرصةذكرخالد وليد يعقوب57500

78دبلومالف او61952البرصةذكرعلي صالح علي68515

79دبلومالف او61952البرصةذكرامجد عبدالباسط محمد57564

80دبلومالف او61952البرصةذكرقاسم محمد طاهر443629

81دبلومالف او61952البرصةذكرعباس عبدالسالم حسن507022

82دبلومالف او61952البرصةذكركاظم عبداالمير كاظم57470

83دبلومالف او61952البرصةذكراسود مهدي عاشور443924

84دبلومالف او61952البرصةذكرمحمد حسن عبدالسادة57285

85دبلومالف او61952البرصةذكراحمد عبدهللا وهيب43200

ي علي محمد68843 86دبلومالف او61952البرصةذكرعبدالنب 

87دبلومالف او61952البرصةذكرعلي ابراهيم عباس68954



88دبلومالف او61952البرصةذكرعبدالكريم حافظ موس56886

89دبلومالف او61952البرصةذكرهادي صالح مهدي57491

90دبلومالف او61952البرصةذكركرم عباس كرم57363

91دبلومالف او61952البرصةذكرعلي صفاء جاسم43216

92دبلومالف او61952البرصةذكرصادق مالك ترياك443973

93دبلومالف او61952البرصةذكرمحمد قاسم محمد551624

94دبلومالف او61952البرصةذكرسجاد موس جعفر57605

ن دخيل279607 95دبلومالف او61952البرصةذكرحيدر عبدالحسير

96دبلومالف او61952البرصةذكربهاء باهر عبدالرحيم57648

97دبلومالف او61952البرصةذكرمحمد مجيد زبال64486

ن44893 98دبلومالف او61952البرصةذكرحيدر غانم عبدالحسير

ن مهدي279566 99دبلومالف او61952البرصةذكرعبدهللا حسير

100دبلومالف او61952البرصةذكراحمد يوسف جوهر68810

101دبلومالف او61952البرصةذكرمصطفن عبداالله عبدالرسول45389

ي فالح45002 102دبلومالف او61952البرصةذكرحيدر ناج 

103دبلومالف او61952البرصةذكرارشد عبدالباسط محمد69306

104دبلومالف او61952البرصةذكرعلي احمد محمد64725

105دبلومالف او61952البرصةذكرعبدالواحد عبداالمير عبداللطيف443582

106دبلومالف او61952البرصةذكرعلي وفيق عبدالخرصن279628

107دبلومالف او61952البرصةذكرمحمد عبداالمير عبداللطيف443619

108دبلومالف او61952البرصةذكرعبدهللا نبيل عيىس57397

109دبلومالف او61952البرصةذكرمحمد احمد عبدالصمد57423

110دبلومالف او61952البرصةذكرعلي محسن ابراهيم279484

 عبدعلي ايوب68742
ن 111دبلومالف او61952البرصةذكرحسير

112دبلومالف او61952البرصةذكرعبدالحميد نجم عبدهللا279285

113دبلومالف او61952البرصةذكرعبدهللا سعدون عجيىمي57977

114دبلومالف او61952البرصةذكرسجاد باسم ايوب57621

115دبلومالف او61952البرصةذكرعبدالحي عبدالقادر عبدالحي43508

116دبلومالف او61952البرصةذكرفاضل عبدالكريم فاضل443609

117دبلومالف او61952البرصةذكرعلي عبدالمنعم عبدالوهاب64745

ن نزار عبدالرضا58761 118دبلومالف او61952البرصةذكرحسنير

119دبلومالف او61952البرصةذكراحمد عبداالمام حميد444121

120دبلومالف او61952البرصةذكرسامي احمد محمد68413

ن443661 121دبلومالف او61952البرصةذكرحسن صادق حسير

122دبلومالف او61952البرصةذكراحمد جاسم جمعة443568

123إعداديةالف او61952البرصةذكرمرتضن اسماعيل خليل63699

124إعداديةالف او61952البرصةذكرعلي عبدالرضا خنياب57357

125إعداديةالف او61952البرصةذكرعباس علي عباس72901

ن عباس محسن183899 126إعداديةالف او61952البرصةذكرحسير

127إعداديةالف او61952البرصةذكررضا عبداالمام كاظم62757

128إعداديةالف او61952البرصةذكرعبدالكريم محمد جاسم183911

129إعداديةالف او61952البرصةذكرحسن سعيد خلف72732

130إعداديةالف او61952البرصةذكرمرتضن نزار عبدالرضا62807

ن يوسف جوهر73093 131إعداديةالف او61952البرصةذكرحسير

ن46914 ن صباح حسير 132إعداديةالف او61952البرصةذكرحسير

ن فاضل محمود56315 133إعداديةالف او61952البرصةذكرحسير

134إعداديةالف او61952البرصةذكرجعفر مناضل يوسف57351

135إعداديةالف او61952البرصةذكرحيدر محمد مالك56358



136إعداديةالف او61952البرصةذكرمنتظر عرفان حميد444430

137إعداديةالف او61952البرصةذكرفؤاد رمضان عبدالواحد73177

138إعداديةالف او61952البرصةذكرمجتب  علي محمد68872

139إعداديةالف او61952البرصةذكرعلي ايوب يوسف69095

140إعداديةالف او61952البرصةذكرمحمد عباس قاسم68552

141إعداديةالف او61952البرصةذكرحسن شوكت عبدالشهيد72877

ن عبدهللا محمد73410 142إعداديةالف او61952البرصةذكرحسير

143إعداديةالف او61952البرصةذكرعلي محمد عبدالخرصن46857

144إعداديةالف او61952البرصةذكرمصطفن فهىمي يابر56318

145إعداديةالف او61952البرصةذكرعبدالستار نجم عبدهللا278351

146إعداديةالف او61952البرصةذكرعلي جاسم محمد69204

147إعداديةالف او61952البرصةذكرمحمد شهيد كريم47217

148إعداديةالف او61952البرصةذكرمحمود كاظم جواد60567

149إعداديةالف او61952البرصةذكرحسن سامي مهلهل444144

150إعداديةالف او61952البرصةذكرمحمد خليفة عبدالحليم506848

151إعداديةالف او61952البرصةذكرعلي باسم يابر56300

152إعداديةالف او61952البرصةذكرمنتظر صالح عبدالواحد73015

153إعداديةالف او61952البرصةذكرحيدر صفاء جاسم56293

154إعداديةالف او61952البرصةذكراحمد عبدالكريم موس61369

155إعداديةالف او61952البرصةذكرمحمود احمد شعبان60672

ن ابراهيم كاظم63785 156إعداديةالف او61952البرصةذكرحسير

157إعداديةالف او61952البرصةذكرحسن جاسم محمد56341

ن فهىمي يابر56320 158إعداديةالف او61952البرصةذكرحسير

159إعداديةالف او61952البرصةذكرمحمد باسم يابر500392

160إعداديةالف او61952البرصةذكرمحمد باسم ناهي57482

161إعداديةالف او61952البرصةذكرمحمد عدنان عبود278629

162إعداديةالف او61952البرصةذكرمحمد حميد بدران72663

163إعداديةالف او61952البرصةذكرعلي طالب قاسم61343

164إعداديةالف او61952البرصةذكرعباس فاضل مضخور63671

165إعداديةالف او61952البرصةذكرمحمود خليل عبدالخالق56343

166إعداديةالف او61952البرصةذكرمحمد عبدالرضا نارص57242

ن عبدالحافظ بدر68678 167إعداديةالف او61952البرصةذكرعبدالحسير

ن اياد يونس278596 168إعداديةالف او61952البرصةذكرحسير

169إعداديةالف او61952البرصةذكرمحمد جاسم محمد444164

170إعداديةالف او61952البرصةذكرمهدي قاسم لطيف62759

171إعداديةالف او61952البرصةذكرمحمد جواد كاظم279638

172إعداديةالف او61952البرصةذكرمهند عبدالجليل ابراهيم60538

173إعداديةالف او61952البرصةذكرايهاب محمد شهاب57514

174إعداديةالف او61952البرصةذكرعلي محسن مهدي183901

175إعداديةالف او61952البرصةذكراحمد هادي كاظم46969

176إعداديةالف او61952البرصةذكرعبدالرحمن صالح خليل506845

177إعداديةالف او61952البرصةذكرعثمان عدنان خليل72766

178إعداديةالف او61952البرصةذكرمرتضن مجيد زبال73276

 علي نجم56339
179إعداديةالف او61952البرصةذكرمرتضن

180إعداديةالف او61952البرصةذكركرار سعد سعدون506881

181إعداديةالف او61952البرصةذكرابراهيم عبدالقادر عبدالجليل73506

182إعداديةالف او61952البرصةذكرسجاد فاضل مندي72965

183إعداديةالف او61952البرصةذكرعبدهللا نجم عبدهللا73292



184إعداديةالف او61952البرصةذكرايمن محمد ابراهيم183750

185إعداديةالف او61952البرصةذكرعلي وليد سعيد444171

186إعداديةالف او61952البرصةذكرنور كاظم جمعة73300

187إعداديةالف او61952البرصةذكررضا جواد احمد73219

188إعداديةالف او61952البرصةذكرابراهيم قاسم محمد551632

189إعداديةالف او61952البرصةذكريعقوب ابراهيم يعقوب56328

190إعداديةالف او61952البرصةذكرمصطفن محمد عبدهللا278648

191إعداديةالف او61952البرصةذكرمحمد علي محسن278673

192إعداديةالف او61952البرصةذكرمسلم عبدالرضا نارص63763

193إعداديةالف او61952البرصةذكرعلي عباس كرم183900

194إعداديةالف او61952البرصةذكرعلي محمد عاصي47100

غام مؤيد عبدالجبار56332 195إعداديةالف او61952البرصةذكررصن

196إعداديةالف او61952البرصةذكرصفا شاكر عبود183795

197إعداديةالف او61952البرصةذكرحسن محمود اسحق444179

198إعداديةالف او61952البرصةذكرسلمان داود سلمان506847

199إعداديةالف او61952البرصةذكرجاسم فؤاد عبدالرضا60643

200إعداديةالف او61952البرصةذكركرار عبدالمجيد عبدالحافظ56336

201إعداديةالف او61952البرصةذكركاظم عبدالجليل ابراهيم46863

202إعداديةالف او61952البرصةذكرعالء يوسف محمد60493

203إعداديةالف او61952البرصةذكرعلي عادل عبدالمجيد44605

204إعداديةالف او61952البرصةذكرعلي جواد يونس57312

205إعداديةالف او61952البرصةذكراحمد حميد بدران72633

206إعداديةالف او61952البرصةذكرمنتظر محمد يحبر500270

207إعداديةالف او61952البرصةذكرمحمد نجم عبدهللا183744

208إعداديةالف او61952البرصةذكرعلي موس جعفر61324

209إعداديةالف او61952البرصةذكراحمد ناظم احمد506853

210إعداديةالف او61952البرصةذكرعلي فؤاد ابراهيم73139

211إعداديةالف او61952البرصةذكرعماد عبدالهادي عاشور60446

212إعداديةالف او61952البرصةذكروسام حمد خنياب56288

213إعداديةالف او61952البرصةذكرعبدهللا اسماعيل احمد56359

214إعداديةالف او61952البرصةذكرمحمد جاسم محمد57549

215إعداديةالف او61952البرصةذكرابوالفضل خليل ابراهيم183914

ن فاضل طالب444441 216إعداديةالف او61952البرصةذكرمعي 

ي499980
217إعداديةالف او61952البرصةذكرحسن علي راصن

218إعداديةالف او61952البرصةذكرعباس عيىس خلف57471

219إعداديةالف او61952البرصةذكرمرتضن جواد عبدهللا68344

ن احمد فاضل61198 220إعداديةالف او61952البرصةذكرحسنير

ن عدنان خميس444435 221إعداديةالف او61952البرصةذكرحسير

ي278369
222إعداديةالف او61952البرصةذكرعبدهللا مسلم سبب 

223إعداديةالف او61952البرصةذكرمصطفن حبيب جواد444118

224إعداديةالف او61952البرصةذكرمحمود عبدالسالم حسن56312

225إعداديةالف او61952البرصةذكرابراهيم خليل ابراهيم57158

226إعداديةالف او61952البرصةذكراحمد فوزي معتوق47031

227إعداديةالف او61952البرصةذكرسجاد اياد جابر183918

228إعداديةالف او61952البرصةذكرابراهيم محمود مهدي56329

229إعداديةالف او61952البرصةذكرعلي كاظم جمعة444158

230إعداديةالف او61952البرصةذكرسيف عبدالمجيد عبدالحافظ56291

231إعداديةالف او61952البرصةذكركاظم عبداالمير نبهان183734



232إعداديةالف او61952البرصةذكرعباس نوري عبيد506843

ن خالد عتاب444110 233إعداديةالف او61952البرصةذكرحسير

234إعداديةالف او61952البرصةذكرزين العابدين احمد فاضل73053

235إعداديةالف او61952البرصةذكركاظم صالح علي500304

236إعداديةالف او61952البرصةذكرقاسم عبدالكريم فاضل72927

ن عبدهللا وهيب62792 237إعداديةالف او61952البرصةذكرحسير

238إعداديةالف او61952البرصةذكرعباس عبدهللا حمزة56298

239إعداديةالف او61952البرصةذكرعبداالمير علي عبدالزهرة63730

240إعداديةالف او61952البرصةذكرعبدالعزيز سالم عبدهللا444128

241إعداديةالف او61952البرصةذكرعلي عبدالكريم خلف73010

ي443812 242إعداديةالف او61952البرصةذكركرار نارص عبدالنب 

243إعداديةالف او61952البرصةذكريوسف رعد ابراهيم278401

244إعداديةالف او61952البرصةذكرمصطفن عدنان عبدالزهرة58829

245إعداديةالف او61952البرصةذكرسجاد عبدالرؤف محمود46931

246إعداديةالف او61952البرصةذكراحمد عواد حميد57339

247إعداديةالف او61952البرصةذكرعبدهللا توفيق عبدالمجيد62729

248إعداديةالف او61952البرصةذكرمحمد عبدالحسن احمد62091

ن57443 249إعداديةالف او61952البرصةذكرايمن عبدالرحمن حسير

250إعداديةالف او61952البرصةذكرحيدر ابراهيم يابر56349

251إعداديةالف او61952البرصةذكرجاسم قيرص يعقوب57174

ي73459
252إعداديةالف او61952البرصةذكرحسن عبدالسيد عبدالغبن

253إعداديةالف او61952البرصةذكرمحمدباقر احمد فاضل183897

254إعداديةالف او61952البرصةذكرنوفل شاكر خالد69193

255إعداديةالف او61952البرصةذكرعلي جاسم محمد56327

256إعداديةالف او61952البرصةذكرحسن عبدالرحمن عبدالصمد444425

257إعداديةالف او61952البرصةذكرعلي عبدالمحسن بدران62382

258إعداديةالف او61952البرصةذكرصالح عدنان صالح47128

259إعداديةالف او61952البرصةذكرسيف عبدالسالم احمد47150

260إعداديةالف او61952البرصةذكرعباس محمد معارج65030

261إعداديةالف او61952البرصةذكرسجاد ناظم ابراهيم62144

262إعداديةالف او61952البرصةذكرمحمد كريم بجاي56296

ن نرص خضير62802 263إعداديةالف او61952البرصةذكرحسير

264إعداديةالف او61952البرصةذكرعبدهللا جاسم جواد544316

265إعداديةالف او61952البرصةذكرعلي عبدالرحمن عبدالصمد443909

266إعداديةالف او61952البرصةذكراياد محمد خليل444420

267إعداديةالف او61952البرصةذكرعلي جواد كاظم444107

268إعداديةالف او61952البرصةذكرحامد قاسم عبدالكريم58030

ي عبدهللا نجم64475 269دبلومالف او61952البرصةذكرصي 

270دبلومالف او61952البرصةذكرشهيد كريم حمادي57438

271إعداديةالف او61952البرصةذكرعبدالشهيد احمد اسود183809

272إعداديةالف او61952البرصةذكرتوفيق عبدالمجيد جاسم57206

ن محمد ابراهيم183698 273إعداديةالف او61952البرصةذكرياسير

فتحية حسن علي40955
1بكالوريوسالف او61952البرصةأنبى

ى هاشم خلف65954 2بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىبرسر

3بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىاقبال مهدي صالح66028

4بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىزينب فؤاد ابراهيم71794

رجاء سعدون مجلي66633
5بكالوريوسالف او61952البرصةأنبى

6بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىاالء فوزي معتوق41542



7بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىريام خالد عبدالجليل41577

8بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىسماح شهيد قاسم60601

9بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىسهاد حسن هادي41324

10بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىاحالم عبداالمام حميد72612

نزار عبدالجبار علي65264
11بكالوريوسالف او61952البرصةأنبى

12بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىايمان عدنان خليل65982

ن61624 13بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىهدى عبدالهادي عبدالحسير

ي61341 14بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىرسمية خلف زاج 

15بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىجنان عدنان خليل72363

16بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىزينب موس جعفر72099

17بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىغفران رجاء خليل506992

18بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىدعاء عادل عبدالخالق72056

19بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىدعاء ابراهيم يابر66098

20بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىعبير قاسم نارص60445

21بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىحوراء حكمت عبدالواحد66158

22بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىمريم عبدالحميد محمد66305

23بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىثرى سلطان حمزة66053

24بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىعائشة عدنان صالح183774

25بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىسىه محسن ابراهيم279053

26بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىبتول محمد مالك40905

27دبلومالف او61952البرصةأنبىيرسى باقر عبدالواحد41439

28دبلومالف او61952البرصةأنبىزهرة يعقوب عبود41403

29دبلومالف او61952البرصةأنبىفهيمه متعب عبدهللا41223

30دبلومالف او61952البرصةأنبىهدى عبد هللا علي41090

31دبلومالف او61952البرصةأنبىماجدة حميد ابراهيم69469

32دبلومالف او61952البرصةأنبىانعام محمد حمود71767

33دبلومالف او61952البرصةأنبىوداد حسن هادي61679

34دبلومالف او61952البرصةأنبىرجاء نبهان اسود66146

35دبلومالف او61952البرصةأنبىتيسير حميد عبدالرسول40344

36دبلومالف او61952البرصةأنبىاشاء فالح عبداللطيف60554

37دبلومالف او61952البرصةأنبىنهاد يعقوب حسن442704

38دبلومالف او61952البرصةأنبىصفا محمد كاظم278873

ي سالم66516 ي ناج 
39دبلومالف او61952البرصةأنبىتهانن

40دبلومالف او61952البرصةأنبىدعاء جاسم محمد506989

41دبلومالف او61952البرصةأنبىايمان شفيق عبدالخرصن60481

42دبلومالف او61952البرصةأنبىرحاب فاروق عبدالسادة60510

43دبلومالف او61952البرصةأنبىامال رمضان نجف60619

ي خضير506991
ن
44دبلومالف او61952البرصةأنبىاخالص عوف

45إعداديةالف او61952البرصةأنبىانتصار غانم عبدهللا41371

46إعداديةالف او61952البرصةأنبىشفاء محمود طه499742

47إعداديةالف او61952البرصةأنبىعائده يعقوب عودة60645

ن نجم عبود71818 48إعداديةالف او61952البرصةأنبىياسمير

ي خضير71880
ن
49إعداديةالف او61952البرصةأنبىثناء عوف

50إعداديةالف او61952البرصةأنبىامينة متعب عبدهللا40736

51إعداديةالف او61952البرصةأنبىعواطف عبدالحميد نجم183843

52إعداديةالف او61952البرصةأنبىوصال فاضل محمود41196

53إعداديةالف او61952البرصةأنبىميساء يوسف عبدالفتاح183847

54إعداديةالف او61952البرصةأنبىخديجة شهاب احمد61234



ي183848
ن
55إعداديةالف او61952البرصةأنبىسندس نوري عوف

56إعداديةالف او61952البرصةأنبىجنان ابراهيم هاشم444055

1بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىزينب عبدالرزاق جاسب43572

2بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىسناء جميل جاسم183780

3بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىشهد وليد عبدالجليل45583

4بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىهيلة عبدالمجيد عبدالحافظ43343

5بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىانتظار محمود طه500409

6بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىمنال سيف صالح279598

7بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىرنا عبدالرحمن عبدالصمد444012

ي اسماعيل احمد43286
8بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىامانن

9بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىمبن عيىس درويش68628

10بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىدالل عبدهللا يوسف506899

11بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىحنان قاسم لطيف57137

هنادي علي كاظم183799
12بكالوريوسالف او61952البرصةأنبى

13بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىسارة عبدالمنعم جاسم43601

14بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىمبن عبدالعباس جاسب65065

15بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىعذراء خالد حسن45122

16بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىغيدة خالد حسن45061

17بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىسماح انور عدن57165

18بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىهالة ناظم فاضل68298

19بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىنزي  هة ايوب يوسف57254

20بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىنريمان عماد جميل44849

21بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىزهراء طالب محمد58711

22بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىسمية سيف صالح65005

23بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىنور جواد شنان64992

24بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىدعاء سعيد مهلهل43719

25بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىاسماء قاسم لطيف57208

26بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىنور فتاح مزبان45856

27بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىجنان رجاء خليل507024

28بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىنور كاظم جعفر500396

29بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىايمان قاسم لطيف64794

30بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىايات جواد شنان57123

31بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىغدير باسم عبدالوهاب183817

32بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىدعاء محمد طه65012

33بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىبثينة جواد كاظم279290

34بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىعهود جواد كاظم443537

35بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىايات يوسف مشاري58108

ة حميد ابراهيم69030 36بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىامير

ن62376 37بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىزهور صباح حسير

38بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىزهراء عبدالحسن حميد183800

39بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىزينب علي فاخر58578

40بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىرجاء جابر عبدالحسن500394

41بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىفاطمة حمد جاسم279448

ن68421 42بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىعبير مهدي حسير

ن65080 43بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىمنتىه علي حسير

زليخة علي عبدالحميد68487
44بكالوريوسالف او61952البرصةأنبى

45بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىصبيحة خليل عبدهللا57150

46بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىمعصومة عباس مناجي57110



فاطمة صالح علي68454
47بكالوريوسالف او61952البرصةأنبى

48بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىدعاء جواد عبدالرضا58435

49بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىدعاء حمزة عباس43178

50بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىضح خالد طالب279495

ن57219 51بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىنور عبدالهادي عبدالحسير

52بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىفاطمة وفيق عبدالخرصن279639

53بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىمريم صباح جميل68600

54بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىبدور ماجد عبداالمام43088

55بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىسح  عبدالحسن علي58618

56بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىصابرين رمضان نجف43264

57بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىنور محسن مهدي443559

58بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىزهراء جواد حمادي183803

59بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىدموع عبدالحسن نارص506890

60بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىجنان صالح عبدالواحد68534

61بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىوسن عباس حمد542233

62بكالوريوسالف او61952البرصةأنبىضح عبدالحسن علي44787

ن57243 63دبلومالف او61952البرصةأنبىرجاء سالم عبدالحسير

64دبلومالف او61952البرصةأنبىسح  عبدالحميد عيىس62631

ايات علي خضير56922
65دبلومالف او61952البرصةأنبى

ن65091  علي حسير
ن 66دبلومالف او61952البرصةأنبىبنير

67دبلومالف او61952البرصةأنبىايمان قاسم ياش58675

68دبلومالف او61952البرصةأنبىنرصة محمد فرحان56987

69دبلومالف او61952البرصةأنبىسحر عاشور مناجي69285

ن57093 70دبلومالف او61952البرصةأنبىنور احمد ياسير

71دبلومالف او61952البرصةأنبىدعاء عبدالكريم عباس57157

وق يوسف مشاري58066 72دبلومالف او61952البرصةأنبىشر

ن57098 73دبلومالف او61952البرصةأنبىزمن سعود حسير

74دبلومالف او61952البرصةأنبىهديل فهىمي يابر43816

75دبلومالف او61952البرصةأنبىفاطمة حسن عبدالسادة46789

ية محسن عوض43639 76دبلومالف او61952البرصةأنبىخير

77دبلومالف او61952البرصةأنبىمنال سلمان بلفت183805

78دبلومالف او61952البرصةأنبىدعاء عدنان هاشم56970

79دبلومالف او61952البرصةأنبىزينب عثمان احمد444077

80دبلومالف او61952البرصةأنبىاية اكرم عدن57192

ن عبدالحليم ابراهيم183771 81دبلومالف او61952البرصةأنبىحنير

82دبلومالف او61952البرصةأنبىبتول عالءالدين عبدالخرصن58309

83دبلومالف او61952البرصةأنبىسارة ماجد عبداالمام43141

84دبلومالف او61952البرصةأنبىريم خالد معتوق65056

85دبلومالف او61952البرصةأنبىزهراء فوزي معتوق43779

ن قاسم ياش44698 86دبلومالف او61952البرصةأنبىبنير

87دبلومالف او61952البرصةأنبىايثار سمير خلف43748

88دبلومالف او61952البرصةأنبىايمان حمد جابر57063

89دبلومالف او61952البرصةأنبىبيداء بدر يوسف65022

90دبلومالف او61952البرصةأنبىزهراء اسحاق جعفر443552

91دبلومالف او61952البرصةأنبىنور محمد عبدالكريم65103

ي خالد عبدالجليل45321
92دبلومالف او61952البرصةأنبىامانن

ي443851
93دبلومالف او61952البرصةأنبىنورس جميل سبب 

ن68923 94دبلومالف او61952البرصةأنبىسكينة جعفر حسير



95دبلومالف او61952البرصةأنبىصبا حازم غضبان57263

ن محمد فرحان56996 96دبلومالف او61952البرصةأنبىبنير

97دبلومالف او61952البرصةأنبىهيفاء بدر نيعم57079

98دبلومالف او61952البرصةأنبىريان عبدالمنعم جاسم43534

99دبلومالف او61952البرصةأنبىسارة فوزي يوسف57231

100دبلومالف او61952البرصةأنبىنادية عقيل عبدالحليم43663

101دبلومالف او61952البرصةأنبىبدور عبدالمجيد جاسم183796

102دبلومالف او61952البرصةأنبىامال اكرم عدن57175

ن محمد مالك73146 103إعداديةالف او61952البرصةأنبىبنير

104إعداديةالف او61952البرصةأنبىتغريد مجيد حميد63522

105إعداديةالف او61952البرصةأنبىزهراء محمد خلف63820

ي444079
106إعداديةالف او61952البرصةأنبىنرجس جميل سبب 

107إعداديةالف او61952البرصةأنبىبتول عيىس عبدهللا500242

108إعداديةالف او61952البرصةأنبىزهراء فالح جمعة57274

109إعداديةالف او61952البرصةأنبىزينب حكمت عبدالواحد62335

110إعداديةالف او61952البرصةأنبىمريم عقيل ايوب73252

111إعداديةالف او61952البرصةأنبىمريم عيىس عبدهللا500262

112إعداديةالف او61952البرصةأنبىمروة حامد احمد63904

ن حميد63559 113إعداديةالف او61952البرصةأنبىسىه حسير

114إعداديةالف او61952البرصةأنبىفاطمة عادل عبدالخالق444098

115إعداديةالف او61952البرصةأنبىزهراء شاكر قاسم62517

نبأ ميثم علي444066
116إعداديةالف او61952البرصةأنبى

ن عباس73046 117إعداديةالف او61952البرصةأنبىامل حسير

118إعداديةالف او61952البرصةأنبىرواء جواد حمادي183903

119إعداديةالف او61952البرصةأنبىنور جالل بدر183720

120إعداديةالف او61952البرصةأنبىمريم وليد عبدالجليل56308

ن62850 احالم علي عبدالحسير
121إعداديةالف او61952البرصةأنبى

ن46975 122إعداديةالف او61952البرصةأنبىفاطمة صباح حسير

ن عبيد57200 123إعداديةالف او61952البرصةأنبىزينب حسير

124إعداديةالف او61952البرصةأنبىدعاء كريم عبدالحسن183728

125إعداديةالف او61952البرصةأنبىضح صباح علي183784

126إعداديةالف او61952البرصةأنبىزهراء عدنان فنجان72704

127إعداديةالف او61952البرصةأنبىايمان اكرم عدن61076

128إعداديةالف او61952البرصةأنبىمروة شعبان رمضان60776

ن62883 129إعداديةالف او61952البرصةأنبىليل عدنان عبدالحسير

ن هيثم عبداالمير56355 130إعداديةالف او61952البرصةأنبىبنير

131إعداديةالف او61952البرصةأنبىزهراء فاضل هاشم444415

132إعداديةالف او61952البرصةأنبىسوزان عماد جميل61116

دعاء عبدعلي حميد62561
133إعداديةالف او61952البرصةأنبى

ق عبدالحسن حميد63841 134إعداديةالف او61952البرصةأنبىاستي 

135إعداديةالف او61952البرصةأنبىفاطمة شاكر قاسم62659

ن57105 ي عبدالرحمن حسير
136إعداديةالف او61952البرصةأنبىامانن

137إعداديةالف او61952البرصةأنبىزينب طالب محمد56290

ن183725 138إعداديةالف او61952البرصةأنبىهاجر نارص عبدالحسير

139إعداديةالف او61952البرصةأنبىانفال عبدالمجيد عبدالحميد64687

140إعداديةالف او61952البرصةأنبىوسن هادي محمد183906

141إعداديةالف او61952البرصةأنبىنوال عدنان خليل68072

142إعداديةالف او61952البرصةأنبىايناس باسم محمد65038



ن62824 روان علي عبدالحسير
143إعداديةالف او61952البرصةأنبى

 علي عبدهللا278533
ن 144إعداديةالف او61952البرصةأنبىبنير

بتول صباح علي47019
145إعداديةالف او61952البرصةأنبى

146إعداديةالف او61952البرصةأنبىانعام فاضل محمود183778

147إعداديةالف او61952البرصةأنبىايمان عبدالكريم عبدالشاه56324

148إعداديةالف او61952البرصةأنبىفاطمة عبدالعباس جاسب63626

149إعداديةالف او61952البرصةأنبىبتول محمد جواد63614

150إعداديةالف او61952البرصةأنبىزينب ماجد سامي62685

ن مهدي278389 151إعداديةالف او61952البرصةأنبىمريم حسير

اس وفيق عبدالخرصن43850 152إعداديةالف او61952البرصةأنبىني 

مروة ميثم علي444057
153إعداديةالف او61952البرصةأنبى

154إعداديةالف او61952البرصةأنبىابتسام صالح نارص68522

معالي اسعد طه63434
155إعداديةالف او61952البرصةأنبى

156إعداديةالف او61952البرصةأنبىعال مؤيد محمود73357

157إعداديةالف او61952البرصةأنبىمريم توفيق عبدالمجيد58496

158إعداديةالف او61952البرصةأنبىرابية عبدالمنعم جاسم43245

159إعداديةالف او61952البرصةأنبىايناس وحيد طعمة56302

160إعداديةالف او61952البرصةأنبىسارة فتاح مزبان45471

161إعداديةالف او61952البرصةأنبىجواهر ابراهيم يحبر61158

162إعداديةالف او61952البرصةأنبىرغد قيس محمد60724

163إعداديةالف او61952البرصةأنبىمريم شعبان رمضان61056

164إعداديةالف او61952البرصةأنبىهدى يوسف مشاري57088

ي علي57376
ن وصفن 165إعداديةالف او61952البرصةأنبىحنير

166إعداديةالف او61952البرصةأنبىزهراء عبدالكريم عبدالحسن73320

167إعداديةالف او61952البرصةأنبىنبا حبيب مجيد73191

168إعداديةالف او61952البرصةأنبىاشاء نعيم عبود47057

169إعداديةالف او61952البرصةأنبىبتول خالد محمد278377

170إعداديةالف او61952البرصةأنبىليل عبداالمير خضير60699

ن56947 171إعداديةالف او61952البرصةأنبىكوثر عبدالهادي عبدالحسير

172إعداديةالف او61952البرصةأنبىحوراء شعيب فاضل64777

173إعداديةالف او61952البرصةأنبىانفال سيف صالح279574

ن رافد طعمة63879 174إعداديةالف او61952البرصةأنبىحنير

175إعداديةالف او61952البرصةأنبىياسة محمد طه506861

ي سلمان443866
176إعداديةالف او61952البرصةأنبىسارة هانن

177إعداديةالف او61952البرصةأنبىتبارك عبدالحسن حميد63860

178إعداديةالف او61952البرصةأنبىزينه مالك ترياك56306

179إعداديةالف او61952البرصةأنبىمريم يوسف يعقوب60801

180إعداديةالف او61952البرصةأنبىفاطمة باسم مهدي62936

181إعداديةالف او61952البرصةأنبىمروة شاكر عبود278725

182إعداديةالف او61952البرصةأنبىسهام عبدالرضا نارص183740

183إعداديةالف او61952البرصةأنبىنجيبة وليد عبدالجليل56353

184إعداديةالف او61952البرصةأنبىضح انور يعقوب72976

185إعداديةالف او61952البرصةأنبىفاطمة شاكر محمود73273

186إعداديةالف او61952البرصةأنبىزينب حمزة عباس183917

ي عالء طالب63394
187إعداديةالف او61952البرصةأنبىتهانن

188إعداديةالف او61952البرصةأنبىمريم عبداالمير رمضان47153

189إعداديةالف او61952البرصةأنبىاحالم عبداالمير عبدهللا444412

190إعداديةالف او61952البرصةأنبىنائلة زياد عبدالحافظ72832



191إعداديةالف او61952البرصةأنبىمريم ابراهيم يابر56346

ابتهال عبدعلي حميد62595
192إعداديةالف او61952البرصةأنبى

193إعداديةالف او61952البرصةأنبىفاطمة حسن نارص61043

194إعداديةالف او61952البرصةأنبىزمزم سمير خلف72940

195إعداديةالف او61952البرصةأنبىزينب كاظم عبد56309

ن صباح جميل73071 196إعداديةالف او61952البرصةأنبىبنير

197إعداديةالف او61952البرصةأنبىفاطمة محمد عبدهللا278567

198إعداديةالف او61952البرصةأنبىوالء عبدالمجيد عبدالحافظ56321

زهراء محمدعلي يوسف183754
199إعداديةالف او61952البرصةأنبى

200إعداديةالف او61952البرصةأنبىمريم محمود عمران183909

201إعداديةالف او61952البرصةأنبىشمس فاضل هاشم444089

حوراء محمدعلي جواد63801
202إعداديةالف او61952البرصةأنبى

ن حميد63584 203إعداديةالف او61952البرصةأنبىسكينة حسير

204إعداديةالف او61952البرصةأنبىهند عبدالمنعم جاسم56350

205إعداديةالف او61952البرصةأنبىامينة محمد نزال69001

ى جواد كاظم443545 206إعداديةالف او61952البرصةأنبىبرسر

انتصار حسن علي43367
207إعداديةالف او61952البرصةأنبى

1ماجستيرالبرصة21953البرصةذكرارشد محمد عيىس517842

2دبلوم عاليالبرصة21953البرصةذكرمحمود شاكر محمود517810

3بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرنبيل عبدالرزاق معتوق247324

4بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرحازم كامل خصاف157781

5بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرحيدر محمدعلي باقر71101

6بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرانور ضياء طالب69844

 علي69786
ن 7بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرمحمد حسير

ن69888 8بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرعلي اسماعيل حسير

ن517788 9بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرقيس محمد حسير

ي70149 10بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرقحطان غازي لعيب 

11بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرثامر محمدعلي مكي70131

12بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرعبدالرزاق كريم علي247321

13بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرعادل وارد عبدالرضا550502

 شاكر علي517805
ن 14بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرمبير

15بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرامجد عباس محمد427441

16بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرغالب عماد غالب517820

ن محمد427409 17بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرعلي عبدالحسير

18بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرمشتاق طالب قني 517826

19بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرصفاء احمد جاسم69924

20بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرعلي حميد عزيز157786

21بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرداخل حسن عبدالرضا157952

22بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرمحمود عبدالرسول عبدالصمد428493

23بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرغسان محمد فاضل67220

24بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرعامر محمود عزيز247315

 حسن علي157777
25بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرمرتضن

 علي70838
ن 26بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكراحمد حسير

27بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرحيدر صالح جاسم247330

28بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكريوسف احمد جاسم427458

29بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرمصطفن نوري جاسم428244

ن مشتاق صادق157910 30بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرحسير

31بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكررامي هاشم غلوم427428



32دبلومالبرصة21953البرصةذكرعلي قاسم مال هللا247200

33دبلومالبرصة21953البرصةذكرسامر محمد عيىس517848

34دبلومالبرصة21953البرصةذكرقسام طاهر حبيب428292

35دبلومالبرصة21953البرصةذكرمحمد احمد محمد247306

ن69879 36دبلومالبرصة21953البرصةذكرحيدر محمد حسير

37دبلومالبرصة21953البرصةذكرمحمود حمدي صالح427474

38دبلومالبرصة21953البرصةذكرقحطان عدنان جاسم69817

39دبلومالبرصة21953البرصةذكراحمد عبدالصمد عبدالمجيد70020

40دبلومالبرصة21953البرصةذكراسعد عبدالحي خضير517818

41دبلومالبرصة21953البرصةذكرحيدر جاسم محمد69829

42دبلومالبرصة21953البرصةذكراركان عدنان حسن69987

ن517766 43دبلومالبرصة21953البرصةذكرمحمد مهدي عبدالحسير

44دبلومالبرصة21953البرصةذكرعالء سعودي سالم157895

45دبلومالبرصة21953البرصةذكرعلي هاشم طابور70755

ي عبدالهادي157927
46دبلومالبرصة21953البرصةذكرعباس هانن

47دبلومالبرصة21953البرصةذكرياش انس محمد71083

48دبلومالبرصة21953البرصةذكرثامر محمدجعفر عبداللطيف517799

49دبلومالبرصة21953البرصةذكربالل عباس مهدي517774

ن يوسف يعقوب247208 50دبلومالبرصة21953البرصةذكرحسير

51دبلومالبرصة21953البرصةذكرجاسم محمد حبيب157868

52دبلومالبرصة21953البرصةذكرفاضل عباس صالح428216

53دبلومالبرصة21953البرصةذكرحسن علي مسلم157978

54دبلومالبرصة21953البرصةذكرزين العابدين عبداالمير شحان246817

55دبلومالبرصة21953البرصةذكرحمد عبدهللا حاجم69806

56دبلومالبرصة21953البرصةذكرعبدالعزيز عباس محمد247139

57دبلومالبرصة21953البرصةذكرعبدهللا علي عبدهللا70899

58دبلومالبرصة21953البرصةذكراحمد عقيل ابراهيم427420

59دبلومالبرصة21953البرصةذكراحمد عباس مهدي517861

ن157850 60دبلومالبرصة21953البرصةذكرمحمود حيدر حسير

61دبلومالبرصة21953البرصةذكرمحمد مسلم بندر246831

62دبلومالبرصة21953البرصةذكرمحمد علي سليم69910

 علي427396
ن 63إعداديةالبرصة21953البرصةذكرعالء حسير

 علي70861
ن 64إعداديةالبرصة21953البرصةذكربهاء حسير

65إعداديةالبرصة21953البرصةذكرعبدمناف قاسم محمد247110

ن ثامر مهجر157770 66إعداديةالبرصة21953البرصةذكرحسير

67إعداديةالبرصة21953البرصةذكرصفاء حبيب ابراهيم517802

ي71068
68إعداديةالبرصة21953البرصةذكركرار كريم شمحن

69إعداديةالبرصة21953البرصةذكرحسن علي جميل427489

1بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكريوسف كريم جبار68445

2بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرعلي سالم حبيب427031

3بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرقاسم عامر داود67418

4بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرعبدالحسن كاظم محمد69440

ن صالح جاسم68663 5بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرالحسير

6بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرنبا قحطان عدنان68556

7بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرابراهيم مصطفن طاهر68471

8بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرمصطفن مزيد حميد158570

9بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكركرار باقر عبدالزهرة427778

ن550281 10بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكراحمد علوان حسير



ن عدنان517914 11بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرعدنان حسير

12بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرحسن باقر عبدالزهرة427849

13بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرعلي عبداالمير عبدالجبار67125

ن جواد كاظم427943 14بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرحسير

15بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرمحمد محمود عدنان158240

 عماد مكي70589
ن 16بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرحسير

17بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرعلي عبدالرسول عبدالصمد517949

18بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرزين العابدين كاظم محمد69405

ي يوسف69510
19بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرعباس راصن

20بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرميثم عبدالخالق عبدالكريم66832

21بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرعلي جاسم داود69093

22بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرمنتظر فايق موجي427965

23بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرسلمان فؤاد شهيد68068

24بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرقاسم عبدالكاظم نجم68943

25بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرعمار حسن علي158789

26بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرمحمد هاشم عبدالقادر517962

27بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرعمر ضاجي مصطفن398994

28بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرعباس عبدالهادي محمد70423

29بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرحيدر ظاهر حبيب246755

ن هاشم محمد158599 30بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرحسير

31بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكراحمد علي ابراهيم426984

32بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكراحمد صالح ظاهر426918

33بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرعلي عادل عويد158497

ن جميل247397 34بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرحيدر حسير

35بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرصالح مهدي عباس158809

36بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكراسعد نزار عبداالمير518045

37بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكريوسف عبدالخالق عبدالكريم66812

ن68994  كريم حسير
38بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرمصطفن

39بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرايمن احمد علي70498

40بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرعالء فائق احمد428036

ن هاشم محمد158616 41بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرحسير

42بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرحبيب ظاهر حبيب426879

43بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرمحمود يوسف طه66945

44بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكراحسان مهدي صالح426937

45بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرمنتظر توفيق عبدالهادي427833

46بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرمحمد عماد يوسف427013

47بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرمهيمن محمد فاضل67046

48بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرعبدهللا عبدالخالق عبدالكريم158109

49بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكراحمد هيثم جعفر426975

50دبلومالبرصة21953البرصةذكربشير سالم عبدالزهرة69626

ي يوسف69563
51دبلومالبرصة21953البرصةذكراحمد راصن

52دبلومالبرصة21953البرصةذكرانور خالد عبداللطيف158557

53دبلومالبرصة21953البرصةذكراحمد رعد عبادي158324

 علي شحان427866
ن 54دبلومالبرصة21953البرصةذكرحسير

55دبلومالبرصة21953البرصةذكرمحمد هيثم جعفر426962

56دبلومالبرصة21953البرصةذكرعلي عبدالسجاد عبدالهادي426927

57دبلومالبرصة21953البرصةذكراحمد صالح فاضل69526

58دبلومالبرصة21953البرصةذكرماجد اسماعيل ابراهيم70526



ن عصام نعمان427101 59دبلومالبرصة21953البرصةذكرامير

60دبلومالبرصة21953البرصةذكرعبدهللا علي شحان427837

61دبلومالبرصة21953البرصةذكرعلي جبار محمد67893

62دبلومالبرصة21953البرصةذكرمحمدعلي احسان علي66970

63دبلومالبرصة21953البرصةذكرمحمد احمد محمد427730

64دبلومالبرصة21953البرصةذكرمصطفن هاشم يونس68612

65دبلومالبرصة21953البرصةذكررائد حميد درويش247424

66دبلومالبرصة21953البرصةذكرضياء حيدر سعيد66840

67دبلومالبرصة21953البرصةذكرمحمد عبدالهادي محمد70441

68دبلومالبرصة21953البرصةذكرعلي شهيد صالح66993

ن158744 69دبلومالبرصة21953البرصةذكرايمن جواد حسير

70دبلومالبرصة21953البرصةذكرعلي عبدالرضا محمد427083

71دبلومالبرصة21953البرصةذكرعبدهللا حسن شالل68379

72دبلومالبرصة21953البرصةذكراحمد ماجد عواد158505

73دبلومالبرصة21953البرصةذكرحسن هاشم محمد158550

74دبلومالبرصة21953البرصةذكرصالح انور صالح517999

75دبلومالبرصة21953البرصةذكراسامة يعقوب يوسف69641

76دبلومالبرصة21953البرصةذكراحمد حميد لطيف158726

77دبلومالبرصة21953البرصةذكرعلي عادل ابراهيم158525

78دبلومالبرصة21953البرصةذكرعالء ماجد شاكر427109

79دبلومالبرصة21953البرصةذكرمحمد حسن شالل67826

80دبلومالبرصة21953البرصةذكرسلوان جاسم عبدهللا427052

81دبلومالبرصة21953البرصةذكرعلي قاسم محمد68688

82دبلومالبرصة21953البرصةذكرحيدر ضياء نوري428002

83دبلومالبرصة21953البرصةذكرامير جبار هاتف427064

84دبلومالبرصة21953البرصةذكرابراهيم جبار الزم69539

ي69492 85دبلومالبرصة21953البرصةذكرعلي كريم عريب 

86دبلومالبرصة21953البرصةذكرابوبكر ضاجي مصطفن398923

87دبلومالبرصة21953البرصةذكرصابرين اسماعيل ابراهيم70572

88إعداديةالبرصة21953البرصةذكرميثم يحبر عمران66605

89إعداديةالبرصة21953البرصةذكرمعاذ خليل عبدالمعظي518181

90إعداديةالبرصة21953البرصةذكرزين الدين هاشم مكي427254

91إعداديةالبرصة21953البرصةذكرعلي توفيق حبيب427248

92إعداديةالبرصة21953البرصةذكرمجتب  ثامر سالم67458

93إعداديةالبرصة21953البرصةذكرحامد فاضل احمد67727

94إعداديةالبرصة21953البرصةذكرعلي حيدر قاسم68040

95إعداديةالبرصة21953البرصةذكرحسن محمد عبدهللا71240

96إعداديةالبرصة21953البرصةذكرمجتب  فيصل حسون66563

97إعداديةالبرصة21953البرصةذكرخالد عياد حمود158225

98إعداديةالبرصة21953البرصةذكرحسن يوسف يعقوب247441

ي427242 99إعداديةالبرصة21953البرصةذكراحمد كاظم عبدالنب 

100إعداديةالبرصة21953البرصةذكرمؤمل رعد صدام67687

101إعداديةالبرصة21953البرصةذكرزيد احمد عواد68051

102إعداديةالبرصة21953البرصةذكرعلي عادل احمد518112

103إعداديةالبرصة21953البرصةذكرعمار اسامة لفته66712

104إعداديةالبرصة21953البرصةذكرعلي كريم محمد518087

105إعداديةالبرصة21953البرصةذكرمصطفن هاشم عبدالقادر518183

106إعداديةالبرصة21953البرصةذكرعبدالعزيز سمير نوري158104



ن محمد ضاجي158091 107إعداديةالبرصة21953البرصةذكرحسير

ي خلف66697 108إعداديةالبرصة21953البرصةذكرالسجاد صي 

109إعداديةالبرصة21953البرصةذكرعلي محمد احمد67507

ي67781 110إعداديةالبرصة21953البرصةذكرعلي محمد عبدالنب 

111إعداديةالبرصة21953البرصةذكرلفته سامي لفته67089

112إعداديةالبرصة21953البرصةذكرمحمد عبود جدوع557137

113إعداديةالبرصة21953البرصةذكرعباس جمعة بناو427890

114إعداديةالبرصة21953البرصةذكرالحسن علي خضير67650

ن158097 115إعداديةالبرصة21953البرصةذكرعماد هاشم ياسير

116إعداديةالبرصة21953البرصةذكررزاق حسن فالح518188

117إعداديةالبرصة21953البرصةذكرمحمد عبداالمير شحان550329

118إعداديةالبرصة21953البرصةذكرسالم عبدهللا سالم158082

119إعداديةالبرصة21953البرصةذكرعلي حسن علي427237

120إعداديةالبرصة21953البرصةذكرعلي سعد حبيب518078

121إعداديةالبرصة21953البرصةذكرحسنالمجتب  علي فيصل557082

ي حسن محمدعلي66720
122إعداديةالبرصة21953البرصةذكرمحمدتف 

123إعداديةالبرصة21953البرصةذكرقاسم حيدر قاسم158964

124إعداديةالبرصة21953البرصةذكررحمن كريم محمد518024

125إعداديةالبرصة21953البرصةذكرعلي عالءالدين عبدالزهرة66686

126بكالوريوسالبرصة21953البرصةذكرطارق جاسب علي557045

ن550293 127دبلومالبرصة21953البرصةذكربهاء عبداللطيف ياسير

1بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىنوال رمزي فهد247342

2بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىسناء حمزة عبدالعباس517854

3بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىهيفاء عبدالعزيز عبدالحميد67268

4بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىنرسين شاكر كطران157788

5بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىعطور فائق كريم427530

6بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىسحر جاسم عواد427513

7بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىسنية خلف خربيط70182

8بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىسح  يوسف يعقوب247149

9بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىايناس سلمان شاكر247178

ن157761 10دبلومالبرصة21953البرصةأنبىنوال خالد حسير

11دبلومالبرصة21953البرصةأنبىوفاء عبدالزهرة مهدي550460

12دبلومالبرصة21953البرصةأنبىخلود فائق كريم427502

13دبلومالبرصة21953البرصةأنبىعلية كاظم احمد157820

14دبلومالبرصة21953البرصةأنبىهيفاء قاسم محمد69797

15دبلومالبرصة21953البرصةأنبىحنان عبداللطيف مجيد70067

16دبلومالبرصة21953البرصةأنبىبان صالح جاسم247129

17دبلومالبرصة21953البرصةأنبىايمان عبدالحميد احمد428103

18إعداديةالبرصة21953البرصةأنبىزهراء مصطفن كاظم517852

1دكتوراهالبرصة21953البرصةأنبىنور ماجد عواد427555

2بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىمروة حسن حمودي69705

3بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىمريم عياد اسماعيل427119

4بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىشهد نبيل عبدالرزاق68087

5بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىهاجر نعمة طه158894

6بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىهاجر سلمان شاكر158766

7بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىزينب شاكر عبدالوهاب158576

8بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىحسناء ضياء طالب247388

بدور سامي مجيد427317
9بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبى



10بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىشهد عبدهللا كاظم426818

11بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىرواء صالح مهدي158835

12بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىضح سلمان شاكر70383

االء جواد عبدعلي427695
13بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبى

14بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىدعاء قاسم محمد68521

15بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىنور عبدالحميد كريم426850

16بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىشى مسلم ابراهيم427389

17بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىبتول عبدالكريم حنتوش68497

ن محمد كاظم550278 18بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىميامير

19بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىهدى نبيل عبدالرزاق69593

20بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىاشاء صالح جاسم517933

ايالف حسن محمدعلي66863
21بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبى

22بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىنبا حاتم عباس246772

ن427187 23بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىشى احمد عبدالحسير

24بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىجنات حارث احمد426840

25بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىتقوى ماجد عواد70561

26بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىسارة جاسم عبدهللا426785

27بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىحوراء ماجد محمد426862

ن عبدالرضا جاسم70396 28بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىحنير

29بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىنبا عامر اسماعيل69676

30بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىاشاء حميد درويش66788

ن مهدي68579 31بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىعلياء حسير

32بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىسارة حيدر محمد69577

33بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىهند غازي حسن518038

34بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىشى جاسم عبدهللا426798

35بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىسارة قاسم كاظم67371

36دبلومالبرصة21953البرصةأنبىاشاء خالد عبداللطيف158540

37دبلومالبرصة21953البرصةأنبىعذراء عطية مجيد518035

ن عبدالرحمن مجيد158859 38دبلومالبرصة21953البرصةأنبىحنير

39دبلومالبرصة21953البرصةأنبىنور عبدالرحمن مجيد158876

40دبلومالبرصة21953البرصةأنبىهبة صالح شاكر68403

41دبلومالبرصة21953البرصةأنبىسح  محمود عدنان158908

42إعداديةالبرصة21953البرصةأنبىعلية عياد حمود158134

ي68018
غام راصن 43إعداديةالبرصة21953البرصةأنبىفاطمة رصن

زهراء عبدالرضا علي518118
44إعداديةالبرصة21953البرصةأنبى

45إعداديةالبرصة21953البرصةأنبىحوراء محسن جاسم67396

46إعداديةالبرصة21953البرصةأنبىزينب عطية مجيد518139

ي158307
 
ي محمد عبدالباف

47إعداديةالبرصة21953البرصةأنبىامانن

ن سوادي246858 48إعداديةالبرصة21953البرصةأنبىرقية عبدالحسير

ن246912 49إعداديةالبرصة21953البرصةأنبىيرسى باسل ياسير

50إعداديةالبرصة21953البرصةأنبىطيبة حارث احمد518191

51إعداديةالبرصة21953البرصةأنبىرقية قاسم محمد68030

52إعداديةالبرصة21953البرصةأنبىفاطمة محمود حمدي66666

53إعداديةالبرصة21953البرصةأنبىبيداء ستار هاتف518199

54إعداديةالبرصة21953البرصةأنبىاية حيدر قاسم518186

ن محمد احمد158214 55إعداديةالبرصة21953البرصةأنبىحنير

56إعداديةالبرصة21953البرصةأنبىريام حازم محمد71149

ن427743 57إعداديةالبرصة21953البرصةأنبىفاطمة احمد عبدالحسير



58إعداديةالبرصة21953البرصةأنبىزينب محمود حمدي427799

59بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىهيفاء احمد مطر426832

60بكالوريوسالبرصة21953البرصةأنبىنبيهة كريم سلمان69661

61دبلومالبرصة21953البرصةأنبىمريم كريم سلمان70605

62دبلومالبرصة21953البرصةأنبىسحر حسن محمد67021

ي حنون158584 63إعداديةالبرصة21953البرصةأنبىعروبة خير

ن عبدهللا509102 1دكتوراهالقبل ة11954البرصةذكرجاسم حسير

2ماجستيرالقبل ة11954البرصةذكرساجد رشيد هاشم509058

3ماجستيرالقبل ة11954البرصةذكرعلي طالب عبدالباري553973

4ماجستيرالقبل ة11954البرصةذكراحمد سعد والي65194

5ماجستيرالقبل ة11954البرصةذكرمؤيد ابراهيم علي509131

6دبلوم عاليالقبل ة11954البرصةذكريحبر هادود عليوي65036

7دبلوم عاليالقبل ة11954البرصةذكرجواد عبدالحسن كاظم70721

8بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمحمد هاشم ماالهلل69080

9بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرفائق كاظم حمادي65169

10بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرذياب غانم صالح509100

11بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمحمد احمد عبدالصاحب508992

12بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرصباح مجيد فيحان435271

ن كرك69105 13بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحبيب حسير

14بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرفاضل جاسم محمد169800

15بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرسالم عجيل عبدعلي64450

16بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرهادي هاشم هادي435268

17بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرنزار عبود سلطان435279

18بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكراحمد عبدالستار عبود542025

19بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرزكي سعيد خلف169867

20بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمحمود جاسم محمد435189

21بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكررياض فاروق سكر509199

ن شنيشل541965 22بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعالء عبدالحسير

23بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمهند عبدهللا شاكر70695

24بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعدي مجيد عبدالكريم509089

ن435311 25بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرجميل عباس جعير

26بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرنصار عبدهللا محسن169913

27بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعلي كريم جاسب65021

28بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكراسعد جاسم فاضل434766

29بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرهيثم عبود سلطان435029

30بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرناهد فالح حسن435146

31بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكروسام سلمان قاسم65182

32بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكراثير ابراهيم علي434856

33بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكراحمد خضير باقر435329

34بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرضياء حسن هاشم65098

35بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعودة مهبش عجالن70494

ن ابراهيم حبيب435262 36بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعبدالحسير

37بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكراسعد قاسم محمد435205

ي435198 38بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعلي عبدالحسن عريب 

ن عبدالخالق مجيد64362 39بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرامير

40بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكررافع عبدالحافظ عبدالرحيم509035

ن محسن169752 41بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكراحمد عبدالحسير

42بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرانور عادل حميد509065



43بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرهمام عباس فرج168904

44بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحسام شوال خزعل65050

45بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرشمد جاسم محمد169889

46بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعامر عبدالسادة حمزة435141

47بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرامجد حميد شنان435159

ي كاظم509231 48بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرشاكر لعيب 

ن عودة خلف435218 49بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحسير

50بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحيدر شنان حسون65042

51بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمحمد قاسم جواد64754

52بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكراثير عبدالجبار نعمة64394

53بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمرصن جاسم عزيز434979

ي244559
ن عبدالرزاق راصن 54بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحسير

هللا لفتة434556 55بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرنسيم خير

 خليل علي513469
56بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمرتضن

57بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعمار توفيق عبدالقادر64491

58بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمحمد معتوق مجيد169624

59بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكراحمد شاكر عبدالرسول69142

60بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعمار سمير محمد435201

61بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرباقر غازي جبارة65112

ن عبدالهادي عبدهللا509047 62بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحسير

63بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعبدالكريم فاضل عبدالكريم509140

ن باشخ169034 64بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعباس ياسير

65بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعلي قاسم جواد65160

66بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعلي مهدي عباس70775

67بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكراكرم حمود نارص555216

ن509125 68بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعلي ناظم عبدالحسير

69بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمحمد عبدالمنعم مرزوق64780

70بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعامر زياد قاسم435016

71بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرغسان عبدالوهاب عبدالرزاق435248

 علي جاسم169071
ن 72بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحسير

73بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكروسام شاكر احمد435170

74بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمازن جاسم محمد509118

75بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرجعفر عبدالخالق باقر41164

76بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكراحمد عادل غالب435256

77بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمشتاق رجب نارص65086

78بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرظاهر لفتة عبود435320

79بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعالء كاظم جي 509206

80بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكراحمد عبدالسالم مصطفن435153

81بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعبدالمحسن ذياب غانم434868

82بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرزينعابدين سلطان عزيز435316

83بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمخلد عبدالمجيد حميد554043

ن434927  علي حسير
84بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمصطفن

ن سلمان عبدالسيد70354 85بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحسير

86بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمحمد جاسب زغير169732

87بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعقيل مجيد عبدالكريم64561

88بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعلي عبدالكريم رمح435227

89بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرفهد حسن لفته169026

90بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرسامر ياش مريىعي435194



91بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرابراهيم حميد مهلهل509203

92بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمحمد عبدعلي محمد168939

93بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحسن عبدالكريم رمح435231

94بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرفرحان حبيب فرحان509086

95دبلومالقبل ة11954البرصةذكرعبدالحميد خلف حميد435259

 علي244528
ن 96دبلومالقبل ة11954البرصةذكرنجاح حسير

97دبلومالقبل ة11954البرصةذكراياد محمود عبدالحافظ65215

98دبلومالقبل ة11954البرصةذكرمحمد مطرود محمد70401

99دبلومالقبل ة11954البرصةذكرغانم حمدان مشاري509015

100دبلومالقبل ة11954البرصةذكرفاضل محمد جي 64510

101دبلومالقبل ة11954البرصةذكرسلمان مهوس مطرسر281450

102دبلومالقبل ة11954البرصةذكرداود عبدالرزاق داود70592

103دبلومالقبل ة11954البرصةذكرامجد عبدالواحد ابراهيم517808

104دبلومالقبل ة11954البرصةذكرهيثم سلمان صالح168920

105دبلومالقبل ة11954البرصةذكرماجد حمد شندي64573

106دبلومالقبل ة11954البرصةذكرعامر عبدهللا منصور65014

107دبلومالقبل ة11954البرصةذكرميثاق سلمان سويد435244

108دبلومالقبل ة11954البرصةذكرداود غالي وهب553996

109دبلومالقبل ة11954البرصةذكرلؤي عبدالسالم عبدالقادر509214

110دبلومالقبل ة11954البرصةذكرمحمد اياد احمد434827

111دبلومالقبل ة11954البرصةذكرسجاد صالح محمد435238

112دبلومالقبل ة11954البرصةذكرعلي خيون شفيت435297

113دبلومالقبل ة11954البرصةذكرعباس عبدالمنعم خضير244535

114دبلومالقبل ة11954البرصةذكرصفاء نسيم عودة435305

ن عبدالكاظم قاسم64994 115دبلومالقبل ة11954البرصةذكرحسير

116دبلومالقبل ة11954البرصةذكراحمد صباح محمد435222

117دبلومالقبل ة11954البرصةذكرسالم فاضل عبدالرحيم65077

118دبلومالقبل ة11954البرصةذكرباسم جاسم عطية168953

119دبلومالقبل ة11954البرصةذكرعباس عبد حطاب65000

120دبلومالقبل ة11954البرصةذكرعباس شاكر محيسن169326

121دبلومالقبل ة11954البرصةذكرحسن عادل مهدي168927

 علي فياض65067
ن 122دبلومالقبل ة11954البرصةذكرحسير

ن عبدالكريم حمود169023 123دبلومالقبل ة11954البرصةذكرحسير

124دبلومالقبل ة11954البرصةذكراسامة توفيق عبدالقادر65009

125دبلومالقبل ة11954البرصةذكرحسام باسل فالح435209

126دبلومالقبل ة11954البرصةذكرمحمد حسن خميس435039

127دبلومالقبل ة11954البرصةذكرعلي كاظم حميد169580

128دبلومالقبل ة11954البرصةذكرسيف عادل عبداالمام70540

هان70562 129دبلومالقبل ة11954البرصةذكراثير محمد شر

ي435286
130دبلومالقبل ة11954البرصةذكرحيدر خليل راصن

ن508995 ن صباح حسير 131دبلومالقبل ة11954البرصةذكرحسير

132دبلومالقبل ة11954البرصةذكراسعد محمد هالل435182

133دبلومالقبل ة11954البرصةذكرحيدر علي جاسم64383

ي عباس434787 134دبلومالقبل ة11954البرصةذكرفاضل ناج 

135دبلومالقبل ة11954البرصةذكروسام عبدالمهدي عبدالرضا168908

ن434973  علي حسير
ن 136دبلومالقبل ة11954البرصةذكرحسير

ن الزم435143 137دبلومالقبل ة11954البرصةذكرزين العابدين حسير

138دبلومالقبل ة11954البرصةذكرسيف محمد عبدالرزاق70263



139دبلومالقبل ة11954البرصةذكركرار سامي صباح65061

140دبلومالقبل ة11954البرصةذكرمصطفن صبيح فالح435138

141دبلومالقبل ة11954البرصةذكراحمد عادل حمدان509256

142دبلومالقبل ة11954البرصةذكراحمد جواد جاسم509053

143دبلومالقبل ة11954البرصةذكرعالء محمد عبدالرزاق70116

144دبلومالقبل ة11954البرصةذكرعبدالكريم مجيد عبدالكريم435216

145إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرعالء عبدالعظيم خلف435007

146إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرعلي حكمت مظلوم65127

ي مزعل65233 147إعداديةالقبل ة11954البرصةذكراياد خير

148إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمرتضن محمد احمد509096

149إعداديةالقبل ة11954البرصةذكروجدي غازي قاسم69185

150إعداديةالقبل ة11954البرصةذكركريم مهدي كريم434806

151إعداديةالقبل ة11954البرصةذكراحسان قاسم محمد509042

152إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرحيدر ابراهيم عبدهللا168995

153إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرجاسم محمدجمال قاسم64467

ي عبدالحافظ عبدالرحيم434988
ن
154إعداديةالقبل ة11954البرصةذكروف

155إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرعلي محمد رحيمة68798

156إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرعالء محسن محمد169640

157إعداديةالقبل ة11954البرصةذكراحمد محسن فرحان69225

158إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرسعد جلوب هوير435167

159إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرحيدر حسن علي64981

160إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرماجد عبدالكاظم حنون509092

161إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمرتضن صبيح فالح435135

162إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمنتظر شاكر عبداالمير64531

163إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرحيدر مهدي عبود169779

ن157714 1ماجستيرالقبل ة11954البرصةذكرحيدر هاشم عبدالحسير

ن434796 2بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعمار عالء حسير

ن جاسم62473 3بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرصادق امير

ي61817
4بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمحمد فاضل جونن

5بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمجتب  عمادالدين جاسم157768

6بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكراحمد رشيد عارف61640

7بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرارشد محمد مطرود69156

8بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمجتب  محمد رحيمة66068

9بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحاتم عبدالكريم محيسن553958

10بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرازهر حبيب حيدر554430

11بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعلي كاظم كاطع507537

ن عبدالكريم رمح553937 12بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحسير

ي61595 13بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعلي حسن عريب 

14بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرايرس باسم جوالن61050

ن156779 15بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكررافت صالح حسير

16بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعودة طالب نجم157655

17بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرجعفر عايد محمود61696

18بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعالء جاسم ارحيم61927

19بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرخضير عبداالمير حسن60190

20بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحمزة عبدالخالق غالب157529

21بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرانور عبدهللا نجم65071

22بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكراحمد سعد نوري434594

23بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعباس ناظم عبود157356



24بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمجتب  ماجد جاسم434622

ن67976 25بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكراسعد عبدالكاظم عبدالحسير

26بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمحمد زكي سعيد62151

27بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحيدر مهدي صالح507424

28بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرهشام عبدهللا حبيب434736

ن نوري عبدالكريم434664 29بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحسير

30بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرسجاد نوري صباح434649

31بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمحمد قاسم كريم66925

32بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكراحمد جاسم محمد434713

ي434768 33بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرابراهيم لطيف عبدالنب 

34بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكراحمد رعد خضير64073

35بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعلي سامي صباح434814

36بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعلي صبيح فالح64274

37بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمنترصن محمد عبدالرزاق156771

هللا مظلوم61526 38بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرانور خير

39بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحبيب ظاهر حبيب154317

40بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمحمد عبداالمير سلمان61309

 علي جاسم67752
ن 41بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحسير

42بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعبدهللا محمد سعيد64046

43بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعلي غازي ساهي434808

44بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحيدر جبار دخيل62001

غام حبيب61300 45بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرسجاد رصن

46بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعصام توفيق ظاهر434705

47بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحسن رحيم صبيح507443

هللا لفته67150 48بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمحمد خير

 علي رحيم60343
ن 49بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحسير

50بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحسن احمد جاسم60416

51بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعلي غالب سوادي153988

52بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكراكرم عبدالقادر منصور66895

53بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمصطفن غالب نجم64999

54بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحسام محمد محسن507540

55بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكروسام حامد عودة157796

هان61494 56بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكراياد محمد شر

57بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعلي عواد فندي168595

58بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمجتب  سلمان عبادي434730

ي عباس553948 59بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرساجد صي 

60بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمحمد منذر مظلوم68149

61بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمصطفن عبدالخالق مجيد62434

62بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحازم نمر عبدالمحسن168553

63بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحسام طالب عودة60631

ن محمد ابراهيم157685 64بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحسير

65بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعبدهللا عبداالمير مهنا60441

66بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرفرزدق مخلص كاظم244060

ن عادل مهدي168560 67بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحسير

ن157614 68بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرازهر عبدالكاظم عبدالحسير

ي154305 ي حاج 
69بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكركاظم راصن

70بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمحمد فاضل سالم157398

71بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمهند فاضل مطر434941



72بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرسجاد جبار ابراهيم67859

73بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمحمد جاسم عطية66269

74بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعلي قاسم منصور542007

75بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرقاسم راشد منشد61984

76بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعبدهللا ستار جبار154559

77بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمصطفن محمد احمد64580

78بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعقيل فالح حسن434691

79بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكراحمد كريم عودة67724

80بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمحمد صباح عبد154369

81بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرمصطفن صادق رحيم66404

ي محمد435212
82بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرعلي غبن

83بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرحسن عبداالمير فخري157304

84دبلومالقبل ة11954البرصةذكرخالد جمعة فالح507536

85دبلومالقبل ة11954البرصةذكرهادي صوينت عبدالواحد61399

86دبلومالقبل ة11954البرصةذكرمحمد عبدالسالم مزيد61482

87دبلومالقبل ة11954البرصةذكراحمد مرتضن خلف61509

88دبلومالقبل ة11954البرصةذكراحمد جميل عبدالمحسن62056

89دبلومالقبل ة11954البرصةذكرعلي كامل خلف61322

90دبلومالقبل ة11954البرصةذكراحمد قاسم خضير62032

ن عبدالخالق قاسم61682 91دبلومالقبل ة11954البرصةذكرحسير

ي سويد61470 92دبلومالقبل ة11954البرصةذكرمحمد عبدالنب 

93دبلومالقبل ة11954البرصةذكرفاروق عبدالغفار نارص434563

94دبلومالقبل ة11954البرصةذكرزين العابدين محمد مطرود64542

95دبلومالقبل ة11954البرصةذكرمحمود صبيح فالح434804

96دبلومالقبل ة11954البرصةذكربهجت توفيق ظاهر153607

97دبلومالقبل ة11954البرصةذكرمصطفن جبار ابراهيم64810

98دبلومالقبل ة11954البرصةذكرعلي عبود عيىس434652

99دبلومالقبل ة11954البرصةذكرمراد عبدالحافظ عبدالرحيم168601

100دبلومالقبل ة11954البرصةذكرمحمد جاسم محمد244078

101دبلومالقبل ة11954البرصةذكرياش فالح جابر154197

102دبلومالقبل ة11954البرصةذكراحمد زهير حسن153800

103دبلومالقبل ة11954البرصةذكرمحسن عبدهللا معيذب244045

104دبلومالقبل ة11954البرصةذكرحيدر كاظم عبود66359

 علي244149
ن 105دبلومالقبل ة11954البرصةذكرعالء حسير

106دبلومالقبل ة11954البرصةذكرعلي دعيم رسن434793

107دبلومالقبل ة11954البرصةذكرهادي يعقوب يوسف60503

108دبلومالقبل ة11954البرصةذكرسيف عبدالجبار نعمة62270

109دبلومالقبل ة11954البرصةذكراياد حاتم مزعل61414

110دبلومالقبل ة11954البرصةذكرمحمد سلمان عبادي434723

111دبلومالقبل ة11954البرصةذكرعلي ضياء سهر61728

112دبلومالقبل ة11954البرصةذكرعبدالحميد عماد عبدالحميد61868

113دبلومالقبل ة11954البرصةذكرفهد جمعة فالح507512

ن ضياء غضبان168552 114دبلومالقبل ة11954البرصةذكرحسير

115دبلومالقبل ة11954البرصةذكرسلمان عبدالرزاق سلمان434811

116دبلومالقبل ة11954البرصةذكرصالح محمد جاسم507492

117دبلومالقبل ة11954البرصةذكرعلي فالح شغيدل168554

118دبلومالقبل ة11954البرصةذكرحسن عباس فاضل434580

 مشتاق عبدعلي154357
119دبلومالقبل ة11954البرصةذكرمصطفن



120دبلومالقبل ة11954البرصةذكراحمد حميد علي155677

121دبلومالقبل ة11954البرصةذكراحمد علي حميد62488

122دبلومالقبل ة11954البرصةذكرمحمد قاسم عبدالكريم60579

123دبلومالقبل ة11954البرصةذكركرار علي ريحان415781

124دبلومالقبل ة11954البرصةذكرعلي عبدالكريم علي67090

ن62246 125دبلومالقبل ة11954البرصةذكرمسلم علي حسير

ن توفيق زبون153841 126دبلومالقبل ة11954البرصةذكرحسير

127دبلومالقبل ة11954البرصةذكركرار سالم نعيم62330

128دبلومالقبل ة11954البرصةذكرطه يعقوب يوسف168609

ن65267 ن فريد حسير 129دبلومالقبل ة11954البرصةذكرحسير

130دبلومالقبل ة11954البرصةذكرمحمد صباح محمد507533

ن عالء سند156865 131دبلومالقبل ة11954البرصةذكرحسير

132دبلومالقبل ة11954البرصةذكراحمد جعفر احمد62076

133دبلومالقبل ة11954البرصةذكرمرتضن عبدالمهدي هاشم62046

134دبلومالقبل ة11954البرصةذكرمحمد جاسم مهنا60561

135دبلومالقبل ة11954البرصةذكرحمود عبدهللا حياوي61429

ن عبدالمجيد244053 136دبلومالقبل ة11954البرصةذكرمحمد ياسير

137دبلومالقبل ة11954البرصةذكرمجتب  طالب علي61335

138دبلومالقبل ة11954البرصةذكرمحمود احمد عبدالرحمن244015

139دبلومالقبل ة11954البرصةذكركمال عبدالزهرة مصبح434618

140دبلومالقبل ة11954البرصةذكرفائد كامل بادي153627

141دبلومالقبل ة11954البرصةذكرمصطفن عبدالمهدي هاشم65973

142دبلومالقبل ة11954البرصةذكراحمد عبدالجليل عبد434572

ن محمد دعير61883 143دبلومالقبل ة11954البرصةذكرحسير

144دبلومالقبل ة11954البرصةذكرعلي سعد نوري434607

ن507461 ن عالء حسير 145دبلومالقبل ة11954البرصةذكرحسير

146دبلومالقبل ة11954البرصةذكراحمد توفيق زبون154226

ن64742 147دبلومالقبل ة11954البرصةذكراحمد حبيب حسير

148دبلومالقبل ة11954البرصةذكرمحمد عبدالكريم محيسن168582

149إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمهدي حسن غانم68422

150إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرعلي ابراهيم مجيد63170

151إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرعباس عودة كاظم63962

152إعداديةالقبل ة11954البرصةذكربهاء عظيم علي244180

153إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرحازم صباح حمزة435474

154إعداديةالقبل ة11954البرصةذكراحمد فاضل عبدالقادر244322

155إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمرزوق عبدالرضا مرزوق435642

156إعداديةالقبل ة11954البرصةذكراحمد ماجد عبدالزهرة435351

157إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرامجد زكي غالب434957

158إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرعلي عبدالخرصن حسن156265

159إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمروان كريم عرمش67254

هللا مظلوم156765 160إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرعلي خير

161إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرحيدر كريم ضايف60754

162إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمحمد حمدان فلك62689

163إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرايمن علي عبدالواحد434826

164إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمسلم عبدالعباس حميد62522

ن435573 165إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمحمد صفاء حسير

166إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرحسن احمد فاخر67351

ن509394 ي صباح عبدالحسير
167إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمحمدتف 



168إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرعبدهللا محمد وهيب63060

169إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمحمد كامل خلف62952

ن156832 170إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرنارص عبدالخالق حسير

171إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرعمار طاهر سلمان155772

172إعداديةالقبل ة11954البرصةذكركرار حيدر جمعة156875

173إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرسجاد كاظم حمد542004

174إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرعلي عباس سعيد168586

ف عبدالرضا قاسم68371 175إعداديةالقبل ة11954البرصةذكراشر

 عبداالمير نعمة509383
176إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمصطفن

177إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرحسن عيىس عبدالكريم63195

178إعداديةالقبل ة11954البرصةذكركرار حيدر عمران156864

179إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرصباح حسن كماش554022

يف63250 180إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرعلي نزار محمد شر

ي حبيب156408
 
181إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرحسن شوف

ن عبداالمير اسماعيل68232 182إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرحسير

183إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرسجاد كريم ذبيح63704

184إعداديةالقبل ة11954البرصةذكراركان كريم عرمش156225

 مشتاق عبدعلي509359
185إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمرتضن

186إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرغيث صاحب شهاب157118

187إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرعلي مصطفن عبد155704

188إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمرتضن طالب علي60653

ي67476
 
189إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرابراهيم لؤي عبدالباف

ن156846 190إعداديةالقبل ة11954البرصةذكركاظم عبدالخالق حسير

191إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرانور محمد رحيمة156958

192إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمحمد ابراهيم عبدالعزيز156909

193إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرسجاد ماجد عباس168551

194إعداديةالقبل ة11954البرصةذكررياض قاسم كريم67654

195إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرعالء ابراهيم عبدهللا68828

ن جاسم156474 196إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرعمار امير

197إعداديةالقبل ة11954البرصةذكركرار علي كليف64479

198إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرجعفرالصادق سلطان عزيز435459

199إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمصطفن عباس حمزة63893

200إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمحمد ابراهيم ضمد435551

201إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمصطفن طالب عودة60702

202إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرحسن علي ارحيم67179

203إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمرتضن عباس حمزة63873

204إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمحمدالجواد حيدر جواد157000

205إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرعبدهللا حسن لفته63285

206إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمحمدالجواد كاظم عبدالزهرة156529

207إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمحمد فاضل محمد63083

208إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمحمد باسم صالح62500

209إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمحمد عالء حسن60741

210إعداديةالقبل ة11954البرصةذكراحمد عبدالجبار ابراهيم153756

211إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرعلي جمعة قاسم435438

212إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمصطفن ناهض عبدالرزاق168613

ن جاسم مهنا63928 213إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرحسير

214إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرعلي كريم نعمة62208

215إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرحسن سمير عبدالواحد435382



ن عبدالرضا مهلهل67567 216إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرحسير

217إعداديةالقبل ة11954البرصةذكراحمد مطرسر لفته155927

218إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرعلي عيدان جبار195498

219إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمحمد سعد نوري156893

220إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمصطفن عالء عبدالمنعم60401

221إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرعبدهللا مناضل حبيب68024

 علي لفته435845
ن 222إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرحسير

223إعداديةالقبل ة11954البرصةذكركرار غضبان عبدالسيد60676

224إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرقاسم هاشم عطية435421

225إعداديةالقبل ة11954البرصةذكراحمد سالم محمد63846

226إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمنتظر معن علك244199

ي عبدالكريم67433 227إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمحسن ناج 

228إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمحمد عماد محمد63211

229إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرالمصطفن كامل عبدالمحسن509355

230إعداديةالقبل ة11954البرصةذكراحمد رزاق عبدالعباس66588

يف60663 231إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمحمد نوري محمدشر

232إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرنورالدين نجاح سلمان435407

233إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمنتظر كريم مهدي60428

234إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمحمد عادل عبدالرزاق435450

ن63678 235إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرعلي لفته عبدالحسير

236إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمحمد عبداليمة عباس60730

ن محمد احمد155656 237إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرحسير

238إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمحسن احمد جاسم60694

239إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرحسن اسعد عبدالكريم63771

هان5594 240إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرعلي محمد شر

241إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرعلي رعد خضير63595

242إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرعلي عبدالمحسن غزاوي156674

243إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرسيف الدين علي ذياب156814

244إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمحمد اياد جعفر157055

ي مزعل66549 245إعداديةالقبل ة11954البرصةذكراحمد خير

246إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمحمد رافد شولي63815

ن رعد خضير434571 247إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرحسير

248إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمهدي كريم حمود435462

249إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرحسن توفيق حسن60767

250إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرشهاب احمد محسن156902

251إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمامون رحيم كاظم434803

252إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمنتظر رحيم خميس435423

ن509389 253إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرمحمدحسن صباح عبدالحسير

254إعداديةالقبل ة11954البرصةذكركرار سالم صبيح434882

255إعداديةالقبل ة11954البرصةذكراحمد ميثاق سهل509371

256إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرحيدر كاظم جبار509352

ن435387 ن احمد ياسير 257إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرياسير

ن مزعل154179 258بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرميثاق حسير

259بكالوريوسالقبل ة11954البرصةذكرنعمة عبود قاسم435272

260دبلومالقبل ة11954البرصةذكرنصير علي عبداللطيف61360

261دبلومالقبل ة11954البرصةذكراحمد شهاب عادل62162

ن عبود507542 262دبلومالقبل ة11954البرصةذكرعلي حسير

263دبلومالقبل ة11954البرصةذكراحمد عودة صبيح154208



264إعداديةالقبل ة11954البرصةذكرغسان ريحان عجيل416234

1ماجستيرالقبل ة11954البرصةأنبىافراح عودة صبيح244551

2ماجستيرالقبل ة11954البرصةأنبىلمياء حطاب رحيم435292

ن70460 3بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىخديجة حمود شنير

4بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىهناء ذياب احمد69303

5بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىامينة يحبر عيىس509244

6بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىخولة طاهر عبيدان64429

7بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىاشواق برهان وهيب435155

8بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىجنان عبداالمام كريم70224

9بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىرائدة عبدهللا فيحان64371

10بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىوجدان هاشم محمد69739

11بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىسلىم دعير هليل169694

12بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىمها عبدالجبار نارص509075

13بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىعروبة يعقوب يوسف168979

14بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىبهاء كامل زغير65141

15بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىمروى فاضل عبدالكريم509080

16بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىحوراء مهدي عبود169007

17بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىريام عبدالسالم عبدالقادر169715

18بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىهدى قاسم عيدان69629

ن عودة صبيح434550 19بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىحنير

20بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىخالدة عبدهللا فيحان65026

21بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىوديان جواد كاظم435122

22بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىرجاء سعد نوري435145

ن542016 23بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىدعاء فريد حسير

ن542027 24بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىرواء فريد حسير

25دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىغيداء عبدالمحسن عصفور244546

ن حميد69364 ة ياسير 26دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىامير

27دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىوفاء عبود نعمة541949

28دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىسلىم حسن علي70414

هناء علي هالل8206
29دبلومالقبل ة11954البرصةأنبى

30دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىايناس عبدالكريم عباس64585

31دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىشيماء خلف جاسم434818

32دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىمنتىه قاسم جابر64991

33دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىحنان عبداالمير شهاب64545

34دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىمالك فاضل عبدالكريم509190

ن168985 35دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىسحر كاسب ياسير

سيماء علي عبود435150
36دبلومالقبل ة11954البرصةأنبى

37دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىضح اسماعيل خليل541981

38دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىميادة محمد احمد508986

ي عباس169672 39دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىعفاف صي 

40دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىايمان جعفر طالب435176

41إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىفاطمة احمد عامر70172

ي مكي169843
42إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىحياة غبن

43إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىسناء عبد حلو509031

1ماجستيرالقبل ة11954البرصةأنبىرؤى قاسم ابراهيم434780

2بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىزينب جاسم جاسب168546

3بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىكاثرين عودة صبيح154235

4بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىزهراء حمزة عبدالعزيز168556



5بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىايات يعقوب يوسف60470

6بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىزهراء احمد مخيمر66203

 علي434783
ن 7بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىصابرين حسير

عذراء عبدعلي احمد66476
8بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبى

9بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىمروة كاظم حمادي507474

10بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىمريم رحيم صبيح64242

11بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىنورة كاظم جواد60531

12بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىزهراء هاشم مطر61898

13بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىرقية كاظم جواد64656

14بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىكوثر رحيم صبيح61444

15بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىضح عصام مزعل66732

16بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىفاطمة زبون جبار434722

17بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىسلىم عادل طالب435193

18بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىوفاء سعيد حسن61374

19بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىزينب عماد عبيد66646

20بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىزهراء فاضل حميد67950

21بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىنضال يعقوب يوسف67679

22بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىزينب شاكر محيسن196171

23بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىزهراء عدنان نارص62094

ن صادق رحيم61387 24بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىحنير

25بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىوسن رزاق عبدالعباس60796

26بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىسح  حمزة عبدالعزيز168555

27بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىمروة كاظم حسن154121

28بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىايات توفيق ظاهر60209

29بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىنرسين حنون صي 434629

30بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىرنا كامل بادي157638

رهام علي جبار62366
31بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبى

32بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىزينب طاهر عبدالرحمن61504

33بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىفاطمة جهاد صباح67605

34بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىزهراء محمد سيد434641

ن محسن434577 ن حسير 35بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىام البنير

36بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىزينب محمد مطرود61891

37بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىمريم عبدالكريم حسن61214

ن فاضل168549 38بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىنور عبدالحنير

39بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىزهراء طالب نجم62289

40بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىايناس محمد مطرود64956

41بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىاطياب حامد عبدالرحمن168547

42بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىرواء جعفر احمد62254

ي65046 مروة جميل عريب 
43بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبى

ي434587 44بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىهاجر لطيف عبدالنب 

45بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىزينب حميد شنان434764

46بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىايمان رحيم صبيح61852

47بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىميساء معن علك244006

48بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىزهراء كاظم جواد64974

49بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىاشاء عبدالرضا مكطوف5212

50بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىنور عادل طالب168558

51بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىزينب سعيد علوان435003

ي434699 خنساء عبدالزهرة عبدالنب 
52بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبى



53بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىاشاء عبدالكريم حسن61124

54بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىاية اياد هالل66985

ن جاسم168577 55بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىايات امير

56بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىجنان يعقوب يوسف62461

ي434606 57بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىزينب لطيف عبدالنب 

58بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىايالف محمد عبود168550

59بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىنورالهدى صباح عبد154290

60بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىهدى عبداالمير عبدالصمد434718

61بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىزهراء توفيق حسن65115

62بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىرحمة احمد جاسم61546

63بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىمبن فاضل احمد66326

64بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىبان حامد عبدالرحمن168548

65بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىايفان عبدالمحسن غزاوي153727

ية حسن كماش168566 66بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىخير

 علي435224
ن 67بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىهديل حسير

ن حردان سعدون60782 68بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىام البنير

69بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىسارة مصطفن عبد154630

70بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىاية عبدالمجيد حميد554011

71بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىاطياف عبداالمير اسماعيل157741

72بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىزهراء حسن ابراهيم62234

73بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىايمان عادل مهدي168559

ن قاسم66706 74بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىهند حسير

75بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىزهراء توفيق زبون434674

76بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىهالة عودة صبيح434743

77بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىاشاء علي عبدالمجيد434633

ي حسن علي65188
78دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىامانن

79دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىزينب رحيم صبيح64107

80دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىحوراء رعد مهدي168562

81دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىقادسية حسن خميس434792

82دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىايمان مهدي احمد157442

ن فالح ذاري154519 83دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىحنير

84دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىهجران شنو مزهر154582

85دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىحنان مهدي احمد61241

ن طه507535 86دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىفاطمة ياسير

87دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىحوراء صالح مهدي157562

88دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىشهالء حسن ابراهيم66850

89دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىنور ضياء سهر61749

90دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىنور رياض عبدالسادة153931

91دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىصفا عبدهللا عبود66671

92دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىزينب ميثم كاظم168571

مروة علي عبدالمجيد434588
93دبلومالقبل ة11954البرصةأنبى

ميعاد محمود غالي61104
94دبلومالقبل ة11954البرصةأنبى

95دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىايات رعد مهدي434800

96دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىزينب كاظم عبود67053

97دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىثناء حبيب عرمش66751

ن154324 98دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىايمان شاكر عبدالحسير

 علي435253
ن 99دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىصفاء حسير

100دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىهدى احمد عامر61452



هديل عظيم علي61911
101دبلومالقبل ة11954البرصةأنبى

102دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىشهد ماجد فارس61773

103دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىدعاء نوري صباح64326

104دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىايات عماد فالح435048

105دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىضح عبدالكريم عواد61287

106دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىتيسير مصطفن عبد157488

107دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىنازك محمد كاظم60172

اصالة علي عيىس67524
108إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبى

109إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىايات عبدالرضا قاسم155910

110إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىنور جبار وهيل63384

111إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىحوراء عقيل عبدهللا64433

112إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىزهراء عبداالمير مهنا68262

113إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىبتول محمد مطرود60367

ن155867 114إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىسهاد شاكر عبدالحسير

115إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىاناهيد شنو مزهر156026

116إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىزهراء سالم سعيد62852

117إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىزهراء عبدالرضا قاسم156904

ي64019 118إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىازهار طالب صي 

119إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىسارة كاظم حبيب63345

120إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىمنتظر باسم صالح63016

121إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىمرسة ستار جبار244224

122إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىاشاء جاسم مهنا63432

ن435591 123إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىمنار عالء حسير

124إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىبتول هيثم كاظم62513

125إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىهدى جاسم جاسب156608

126إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىندى حنون صي 509404

127إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىرؤى كامل بادي156854

128إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىزينب احمد عامر62928

129إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىفاطمة عبدالسالم عبود68184

130إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىنورالهدى جاسم محمد244297

131إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىزهراء كامل بادي156884

132إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىفاطمة عبدالكريم حسن63122

133إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىنور حمدان فلك62220

ي64376 134إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىزينب طالب صي 

135إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىزينب عودة صبيح435529

ية سالم حمادي62995 136إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىخير

137إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىزهراء هشام مهدي434702

138إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىزهراء جاسم جاسب435623

139إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىزينب ناظم عبدالكريم63509

140إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىبتول فاضل محمد63108

141إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىمريم كامل بادي435607

142إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىنورالهدى ضمد محيبس62592

143إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىهاجر جاسم محمد60715

144إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىصفا مهند كاظم63530

145إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىاشواق نوري صباح435443

146إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىاحمد جاسم مهنا63318

147إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىزهراء فالح حسن435515

148إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىزينب نوري صباح63490



149إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىزينب صادق جاسب68486

ن جاسم156565 ن امير 150إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىبنير

151إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىمنار عبدهللا عباس68842

152بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىفضيلة كاظم ضيغم60522

153بكالوريوسالقبل ة11954البرصةأنبىاسيل عودة صبيح244082

ن61561 154دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىيرسى حمود شنير

155دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىمنتىه منصور عبدالكاظم244073

156دبلومالقبل ة11954البرصةأنبىفائدة عبدهللا فيحان61580

157إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىانتصار عبدهللا غضبان434684

ن61709 158إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىعلية حمود شنير

159إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىسعاد كاظم عبود168557

160إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىاسماء يعقوب صادق542044

161إعداديةالقبل ة11954البرصةأنبىليل غالب شهود435027

ن غصاب274489 1بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعلي عبدالحسير

2بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرشجاع رحيم عبودي512147

3بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرجواد عبد حنيش205081

ن منادي كريم414113 4بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرحسير

5بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرمنذر جميل جياد512177

6بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرمهدي مجيد كريم512180

7بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرنارص خرصن حسن12581

8بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرمحسن عبدالرضا مزبان544385

9بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرحيدر عودة وحيد11394

10بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعزيز ركاص جاسم12592

11بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرحسن صالح اسمر12590

12بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكررعد خلف راشد414181

13بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرجاسم تركي جياد544391

14بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرقاسم محمد مقمش414067

ن جي 205066 15بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرحطاب حسير

16بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكررافد خليل عبدهللا12599

ي علي عبود274480
17بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرراصن

18بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعالء عبدهللا عطية12458

ن لغيوي512135 19بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعزيز عبدالحسير

20بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكركاظم حمزة عباس413859

21بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرخالد حميد حمود12456

22بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرمحسن جلوب محمد204902

23بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكريعرب سيد عنيد512854

ي حازم كشيش11395 24بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرناج 

25بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعلي حسن علي512124

26بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرمحمد صالح شحان12589

27بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعباس عبدالواحد خلف512186

28بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرماجد سعيد وذيح274500

29بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرمطر عبدالواحد فلحي12593

30بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكراركان حيدر عبدالرضا204918

31بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرمنتظر سعد محسن544395

32بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكربهاء كامل جاسم12584

33بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرضياء غائب حميد204910

34بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرجواد كاظم عطية413842

ن512184 35بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعلي عباس حسير



 علي نغيمش512841
ن 36بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرحسير

37بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرمنتظر حميد كريم512806

38بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكركاظم جبار جاسم413883

39بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرجابر قاسم سالم512821

40بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرمرتضن طالب عبدالرضا204845

41بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكراحمد سكر عطية204969

ن512774 42دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرحكيم جاسم مفي 

ن544161 43دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكررحيم جاسم مفي 

44دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرحسن عبدالرضا مزبان11398

45دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرعمار جلوب محمد512188

46دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرخالد فائق اسماعيل11401

47دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرحيدر حميد خضير12587

ن12597 48دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرحيدر علي عبدالحسير

49دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرعباس عالوي عيىس11396

50دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرصالح حسن علي205018

51دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرماهر رحيم حاتم12594

52دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرمحمد عادل موس204907

ي عليعل512116 53دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكراياد عبدالنب 

ن12585 54دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرعلي زويد حسير

55دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرنجم عبود سالم204983

56دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرحيدر حنون سعيد206062

57دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرعباس مكطوف مذكور544128

58دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرعالء احمد محمود402745

59دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرحيدر عباس فنجان12583

60دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكراحمد صبيح دشر12598

61دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكركرار عباس فنجان12582

ي مزهر قاسم11400 62دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرناج 

63دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرعلي عباس فنجان11393

64دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرماهر قاسم كاظم402667

ن حمد حيال512150 65إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرحسير

66إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعلي حسن جودة544380

67إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعبدالستار جبار حاجم12596

68إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرمصطفن كاظم حسن512172

69إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكراياد كامل ثجيل414083

70إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرميثم علي حيدر413878

71إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرناثر عدنان محسن204781

72إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعبدالرضا عفات الزم12586

73إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعدنان نصيف جاسم413911

ي رايش205051 74إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرجمعة عبدالنب 

75إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرحافظ خلف راشد11402

76إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعبدالكاظم قاسم محمد205093

77إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرمحمد الزم محمد512864

78إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرمرتضن فاضل عبود205010

79إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعباس كامل ثجيل512787

1ماجستير2الشعلة 12921البرصةذكرمرتضن كاظم عفات403293

ي11437
2بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرمحمد محسن راصن

3بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعلي اسماعيل خلف511961

4بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكررحيم سالم عباس204431



5بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرصباح حسن حمدان12481

ي كريم273060
6بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرمحمد راصن

7بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكريوسف ابراهيم بدر413662

8بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعلي رزاق عوال204554

ي عبدالعالي11409
9بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرحيدر عبدالغبن

10بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرسالم داخل شبوط204551

11بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرصفاء عودة وحيد11405

12بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكركاظم داود خيطان204570

13بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعمار حافظ عذافة204592

14بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكركريم سالم عباس11434

15بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرمهدي صالح جاسم12496

16بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرذكران فرج حميد11419

17بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعالء قحطان محمد204410

ن12495 18بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعباس عبدالرضا حسير

ي511925 ن عادل صي  19بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرحسير

ي544404  عبدالنب 
20بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكراحمد دشر

21بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرمحمد متعب جاسم11431

22بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكراحمد الزم محمد511914

23بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعباس مزهر قاسم11411

24بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعباس عطوان والي204533

25بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرصباح جاسم كعيد11439

26بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرمحمد جاسم عبدالزهرة400578

27بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعباس خضير عودة402276

28بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرمحمد خلف جويد12468

29بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكررضا خضير عباس12487

ي511917
30بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرمحمد نغيمش شمحن

ي204584 31بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرحمزة مهدي عبدالنب 

32بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرحسام داخل شبوط12463

33بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرحيدر غائب حميد204474

34بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرمحمد خصاف بيدان204330

35بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعلي كامل محسن204529

36بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرحسن شيال عبيد11417

37بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرضياء خلف جويد204576

38بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعلي فائق اسماعيل12478

39بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكراسعد ماجد عبدالواحد12466

40بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكراحمد ركاص جاسم12473

ن عبدالواحد413596 41بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعالء حسير

42بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرسجاد خلف بريسم11438

43بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرنورالدين هاشم رسن413606

44بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعلي غايب خلف11441

ن204607 45بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرحيدر علي عبدالحسير

46بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرانمار حيدر عبدالرضا12490

47بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكروسام علي مانع12485

48بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرمصطفن غالب خلف544376

49بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكريحبر هاشم محمد204512

50بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكراحمد محمد عبدالسيد204355

51بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكررعد ماجد عبالواحد402330

52بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرطالب مزهر قاسم11404



ن عبدالواحد403488 ي حسير 53بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرناج 

54بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعقيل حميد مجيد403318

55بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرخالد خليل عبدهللا12480

56بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرسعيد تركي جياد274310

57بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرسجاد صبار رزاق204605

58بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعلي عبدالزهرة غالب12482

ن جبارة204542 59بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكركرار عبدالحسير

ن عبدالكاظم403230 60بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعالء عبدالحسير

61بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكربهاء كريم شالكة204517

62بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعبدالكريم عباس بادي11421

63بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرحيدر علي بادي11428

64بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعون سلمان حسن403553

65بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرمحمد حسن عليوي12464

66بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرمصطفن كاظم عفات402409

67بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكررياض عذاب محيسن12489

68بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعادل خلف جويد12470

69بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرابراهيم كاظم جلوب273076

70بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرامجد عادل قاسم413764

71بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعلي حسيب عبداالمام204565

ن جبارة204502 72بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعالء عبدالحسير

73بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعلي صالح عبدالواحد511927

74بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكراركان خلف جويد12469

75بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرذوالفقار فالح يعقوب12493

76بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرجعفر موس جالب511912

 علي عودة403683
ن 77دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرامير

78دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرعباس قاسم داخل11408

79دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرحيدر مجيد كريم511963

80دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرعباس كاظم رسن12486

ن صالح عبدالواحد511928 81دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرحسير

82دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرحيدر رحيم عامر403096

83دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرحيدر جبار حسن11424

84دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرمهدي علك خلف12494

85دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرعباس عويد بري11403

86دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرمحسن محل عليوي402489

ن خالد مطلك274328 87دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرحسير

88دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرعباس جبار عبدالرضا12609

89دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرماهر عباس زاير12497

90دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرسجاد خلف جويد12467

91دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرحمزة نارص كاظم12484

ن عيىس سفيح12474 92دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرحسير

93دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرزين العابدين صباح جاسم204547

ي544399  عبدالنب 
94دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرمصطفن دشر

95دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرعلي نارص كاظم12492

96دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرعلي معيبد خلف11414

97دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرباقر محمد عبود204539

98دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرعالء كاظم غيالن403172

99دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرمنتظر عبدالواحد قاسم204342

100دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكراحمد يحبر عبدالرضا204246



101دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرماجد سالم علي11425

102دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكراحمد علوان سعيد11413

103دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكركرار سعد زغير11416

104دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرمحمد عباس منصور11410

ن11415 105دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرحيدر علي عبدالحسير

ن206729 ن جبار حسير 106إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرحسير

107إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرمهند جواد عبد206865

108إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرمرتضن نارص عيثان11366

هللا12613 109إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرابراهيم علي خير

110إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعلي تركي جياد544375

111إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرسجاد غانم هادي403339

112إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعباس هاشم جي 400473

113إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرمحمد قاسم جساس511949

114إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعباس عبدهللا خلف206632

ن رياض زويد511944 115إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرحسير

116إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعلي جمال لفته12619

ن حافظ عذافة206258 117إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرحسير

118إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعلي سالم عودة511930

119إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعلي عدنان عبدالواحد400738

120إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكركرار داود خيطان206744

121إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعلي كاظم حمزة400324

122إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكروسام سليم جاسم511934

123إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرمحمد حازم كشيش12457

124إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكروسام رعد خلف544135

125إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكراكرم علي محل12625

126إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعمار صباح كريم206713

127إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرمحمد مزهر قاسم11210

 علي جاسم206963
128إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرمصطفن

129إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرصادق حسن خلف511941

130إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرحمزة عذبان محسن204514

131إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرزينب جاسب ثجيل511932

132إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرحيدر رحيم شبيب12612

ي هادي خوير11369 133إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرناج 

134إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعلي فالح عبد400434

ي206175 135إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعباس داود عبدالنب 

136إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرسجاد عبدالزهرة غالب12621

137إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعباس عكلة زغير206250

138إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعلي جواد عبد206888

139إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكررضا حميد خليف403415

140إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكركاظم عديل محسن206238

141إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرحسن نصيف جاسم511921

142إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعبدهللا خرصن عبيد204587

ن عمار ياش273280 143إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرحسير

ن206428 144إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرمنتظر عزيز عبدالحسير

145إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرجعفر جاسم كعيد11283

ن نارص محسن12605 146إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرحسير

هللا عويش400089 147إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعباس خير

ن هاشم رسن400251 148إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرحسير



149إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعباس محمد سيد12604

150إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرانور مزهر ديري273089

151إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعبدعلي نعيم عبدعلي206442

ن عبدالكاظم403262 152إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرنمير عبدالحسير

153إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرمحمد كريم زامل12606

ي403376
154إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرمفتدى صباح راصن

ن11246 155إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكركرار محمد عبدالحسير

156إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكربهاءالدين موس غالب11392

157إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرمحمد مصطفن عبود206434

158إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكراحمد مجيد شعير11307

159إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعلي كاظم عداي12628

ي206669
160إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرمهدي عامر شمحن

161إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعالء مجيد عبدربه206843

ن رحيم عيىس206678 162إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرحسير

163إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعقيل نعيم حاتم11391

ن206206  علي عبدالحسير
ن 164إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرحسير

ن عبدالكاظم قاسم11263 165إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرحسير

166إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرمحمد رحيم عبودي206385

167إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكراحمد نجم حرز206850

168إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرحسام رحيم جاسم544179

169إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرصفاء عطوان والي11271

ن273152 170إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرزين العابدين علي حسير

ن جسار غيالن12600 171إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرحسير

ي206720  علي عبدالنب 
ن 172إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرحسير

173إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكركرار جاسم وحيد554321

ن274357 174إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكركرار كاظم حسير

175إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرمحمد نوري عبيد206256

هللا11319 176إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعباس علي خير

ن صالح شحان12617 177إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرحسير

178إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعباس جابر سدخان12626

179إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعلي محمد مغامس274184

180إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرحسن هاشم رسن403356

181إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعلي خرصن ماجد11407

182إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرحيدر كنعان زبون12460

183إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكراحمد سالم حسن206925

184إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرمحمد حسن كاطع11374

185إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرحسن نارص فليح206265

186إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرمحمد جاسم محمد206705

187إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرمسلم يوسف وذاح12601

188إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعبدهللا جسار غيالن12610

189إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعلي قاسم حمدان12614

190إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكركرار يونس سعيد206986

191إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعلي حميد كريم12629

192إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكراسامة عالوي بدر511933

193إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرهاشم علك خلف12608

194إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعباس صحن ماجد12624

195إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعالء محمد عبد206659

196إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرمحمد مجيد خزعل206908



197إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعلي مزهر قاسم11229

198إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرهيثم كاظم غيالن544126

ن كاظم جودة206453 199إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرحسير

200إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرهادي مزهر قاسم12615

201إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعلي هادي جالي273241

202إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعلي جبار حسن12623

ن206943 203إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرحسن محمد حسير

204إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكراحمد حسن زيدان400512

205إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكركرار علي نعيس11378

206إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرجعفر سامي رزاق12611

207إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعقيل رحيم سلمان273123

208إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرمحمد نجم عبد402169

ي11296 209إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرعباس ناعم لعيب 

210إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرمصطفن كامل نصيف11244

211بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرهادي جواد شديد11422

212بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعباس بادي رسن403021

213بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرمحمد ثجيل غضبان11440

214بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةذكرعدنان خليبص ساجت11436

215دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرحبيب قاسم سالم273046

216دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرحيدر داخل شبوط274302

217دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرعدي جميل كريم204559

218دبلوم2الشعلة 12921البرصةذكرعلي زويد عبد204601

219إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرمجيد موحان سالم12476

220إعدادية2الشعلة 12921البرصةذكرسعيد قاسم عجيىمي403585

ن512875 1دكتوراه2الشعلة 12921البرصةأنبىفوزية ماهود حسير

2دبلوم عالي2الشعلة 12921البرصةأنبىنرصة ناصح حوشان204942

ي جاسم179523
3بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىسليمة بانن

ن204949 ة عبدالرضا عبدالحسير 4بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىسمير

5بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىاشاء عيدان هريان402825

6بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىحوراء مالح فياض512166

7بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىايناس فالح علي11399

8دبلوم2الشعلة 12921البرصةأنبىاخالص خلف حسب12459

9دبلوم2الشعلة 12921البرصةأنبىليل نعيم عجيل414143

ن204872 10دبلوم2الشعلة 12921البرصةأنبىذكرى دواي عبدالحسير

11دبلوم2الشعلة 12921البرصةأنبىابتسام كاظم خلف204895

12دبلوم2الشعلة 12921البرصةأنبىوفاء بداي محيسن12580

13دبلوم2الشعلة 12921البرصةأنبىوئام عبود حسن12588

14دبلوم2الشعلة 12921البرصةأنبىخولة حسون موزان204924

15دبلوم2الشعلة 12921البرصةأنبىسوسن رشيد حميد512142

16دبلوم2الشعلة 12921البرصةأنبىايمان كريم حلو12595

17دبلوم2الشعلة 12921البرصةأنبىزهرة عبدالكاظم قاسم11397

18إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىبثينة عبداللطيف مجيد402172

1ماجستير2الشعلة 12921البرصةأنبىزينب حازم كشيش11433

2بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىنور عبدالزهرة حمادي11426

3بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىاسماء كالل خلف204537

4بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىنبا شاكر حمود12461

5بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىزينب مشتت صغير12488

6بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىبتول احمد عبود511916



7بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىغصون عباس نارص511920

8بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىسارة قاسم جساس204222

ن204597  علي عبدالحسير
ن 9بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىحنير

10بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىحنان نارص كاظم11406

11بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىمريم كريم عاكول204613

12بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىنبا محمد عبدالسيد204366

13بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىمنتىه محمد مغامس274244

مناهل سالم علي11429
14بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبى

15بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىسلوى ثامر جالب12465

16بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىاشاء حافظ عذافة204562

17بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىزهراء فاضل خلف402957

18بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىحنان كريم حلو12479

19بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىزينب جاسب سلطان12462

ي دمعان12475 20بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىايات ناج 

سحر علي جاسم511918
21بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبى

22بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىزينب مظلوم حمدان12477

ن عبود511962 23بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىسلوى عبدالسير

24بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىزهراء حافظ عذافة204612

ي عبدالرزاق12471 25بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىزينب ناج 

26بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىمروة جمعة نمر402242

ي511923 27بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىنورالهدى عادل صي 

28بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىمها عباس منصور11430

29بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىسح  ظاهر محمد274205

 علي403127
ن 30بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىنور حسير

31بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىفاطمة حازم كشيش11423

32بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىاقبال طعيمة سنيد415753

33بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىسارة خيون سالم11432

34بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىفاطمة احمد عبدالحافظ12483

35بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىرواء سالم عباس402447

36دبلوم2الشعلة 12921البرصةأنبىسهاد غالب خلف204546

37دبلوم2الشعلة 12921البرصةأنبىسناء جاسم سعيد403224

38دبلوم2الشعلة 12921البرصةأنبىوديان نارص كاظم11427

39دبلوم2الشعلة 12921البرصةأنبىسح  عباس منصور11418

40دبلوم2الشعلة 12921البرصةأنبىاشجان نارص كاظم11420

41دبلوم2الشعلة 12921البرصةأنبىزينب مزهر قاسم11412

42إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىمروة غالب خلف206836

43إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىحوراء ماجد جميل12602

ي511953 غفران اياد عبدالنب 
44إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبى

ي عبدالرزاق12472 45إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىفاطمة ناج 

46إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىسارة جاسب ثجيل511931

47إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىضح عبدالرضا سدخان206233

48إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىصابرين رعد عبدالسادة206776

49إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىهدى كاظم فالح12622

ن شلش11379 50إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىسعاد عبدالحسير

51إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىنضال نعيم لفته11329

52إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىنور نجم حرز12620

53إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىعبير فيصل ناصح400280

54إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىعبير عباس جباري11356



ي511964 55إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىزهراء عادل صي 

56إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىمريم جمعة نمر399844

57إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىسناء كريم سويف11259

58إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىهبة كاظم عليوي206404

59إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىدالية عبداالمام عبدهللا400670

60إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىسارة احمد عبدهللا273194

61إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىانتظار نجم عبد401395

62إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىزهراء جمال لفته12618

63إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىنجالء جاسم مزيد12616

64إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىشى محمد عبدالسيد206244

ن غانم12603 65إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىسلوى حسير

66إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىايناس محمد مغامس273106

67إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىنور قاسم جساس206812

68إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىدعاء رحيم عبودي511937

69إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىزهراء ماجد جميل12607

70بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىحوراء جعب عبد11435

ن401560 71بكالوريوس2الشعلة 12921البرصةأنبىكفاح مهاوي حسير

72دبلوم2الشعلة 12921البرصةأنبىنضال محمد عبدهللا12491

73دبلوم2الشعلة 12921البرصةأنبىخديجة طعيمة سنيد511929

74إعدادية2الشعلة 12921البرصةأنبىعلية عزيز جاسم204580

ن 12922البرصةذكرمحمد خالد علي438154 1ماجستير2الحسير

ن 12922البرصةذكرعلي الهادي رمضان مطر438134 2ماجستير2الحسير

ن 12922البرصةذكرجاسم محمد كاظم179113 3ماجستير2الحسير

ن 12922البرصةذكرمحمد كاطع جوده438207 4ماجستير2الحسير

ن 12922البرصةذكرهاشم عبود شامخ437321 5بكالوريوس2الحسير

ي524505
ن 12922البرصةذكرنعيم سيد تف  6بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرسالم كاطع جودة438189 7بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرسالم جبار كريم524178 8بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرمشتاق عبد غضبان179161 9بكالوريوس2الحسير

 علي عذاب523832
ن ن 12922البرصةذكرحسير 10بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرجاسم محمد علي438196 11بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكركاظم صدام نرصهللا178256 12بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرصباح جاسم محمد178223 13بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرجعفر جبار بشارة438120 14بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرمالك سويد محمد438180 15بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرباسم مجبل حمدهللا437375 16بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرقاسم حمد علي100582 17بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرصادق نارص سدخان524192 18بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرعبدالخالق شبل جبينة178273 19بكالوريوس2الحسير

ن جواد كاظم246089 ن 12922البرصةذكرحسير 20بكالوريوس2الحسير

يف178743 ن 12922البرصةذكراحمد نارص شر 21بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرسالم جبار عنيد524188 22بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرستار جي  رشك108450 23بكالوريوس2الحسير

يدة437313 ن 12922البرصةذكرزمان رحيم شر 24بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرحيدر جاسم حمد178286 25بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكراحمد كريم محمد100423 26بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرمنصور سالم علوان101108 27بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرعلي خالد علي100621 28بكالوريوس2الحسير



ن524194 ن 12922البرصةذكرنصير طعمة حسير 29بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرباقر عيىس رحمة438095 30بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرعبدالرضا حمادي عبدالزهرة100967 31بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرميثم علي لفته524175 32بكالوريوس2الحسير

 علي عباس438144
ن ن 12922البرصةذكرتحسير 33بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكراركان هاشم قاسم524181 34بكالوريوس2الحسير

ي179153
ن
ن 12922البرصةذكرفالح حسن حناف 35بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرشاكر نعمه خميس246155 36بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرحيدر عبدالهادي نارص438128 37بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكراركان رسول طاهر101037 38بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكراحمد صالح خزعل524196 39بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكراسعد شنيشل كاظم100827 40بكالوريوس2الحسير

ي246783 ن 12922البرصةذكرحيدر محمود شر 41بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرجاسم محمد دعموث438019 42بكالوريوس2الحسير

ي علي عبدهللا437301 ن 12922البرصةذكرناج  43بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرحامد كريم محمد100211 44بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكراحمد كاظم عبدهللا100472 45بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرنبيل صكر كاظم178945 46بكالوريوس2الحسير

ن منادي178812 ن 12922البرصةذكرغيث حسير 47بكالوريوس2الحسير

ن حنون438039 ن 12922البرصةذكرعلي حسير 48بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرحكمت سويد محمد438110 49بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكربشير جبار راشد108557 50بكالوريوس2الحسير

ي100796 ن 12922البرصةذكراحمد كريم غجير 51بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرحسن علي دواي178195 52بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرنور مصطفن نارص178917 53بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرتوفيق فاضل عباس246796 54دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكروليد صدام نارص178919 55دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرمحمد محسن منصور436841 56دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرحازم جودة تاية101072 57دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرجاسم بالسم هوير437336 58دبلوم2الحسير

ن رياض سعد108428 ن 12922البرصةذكرحسير 59دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكراحمد حسن ضاجي179136 60دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرمصطفن عبدالواحد خلف100242 61دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرزيارة طاهر محمد523802 62دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرعلي حنيف راهي108374 63دبلوم2الحسير

 علي لفته556347
ن ن 12922البرصةذكرحسير 64دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرحيدر علي عويد178997 65دبلوم2الحسير

ن438072 ن 12922البرصةذكرماجد محيسن حسير 66دبلوم2الحسير

ن438031 ن 12922البرصةذكرجبار محيسن حسير 67دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرجاسم جبار راشد523816 68دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرعباس دشر شهد100194 69دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرفالح عجيل جربوع100684 70دبلوم2الحسير

ي438064
ن راصن ن 12922البرصةذكراحمد حسير 71دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكررائد عبدالسادة بشيت108350 72دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرمروان محمد كاظم100894 73دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرمحمود كريم محمد100222 74دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرحيدر سلمان صلبوخ524183 75دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرعيدان عزيز والي108397 76إعدادية2الحسير



ن 12922البرصةذكرمهدي شنيشل كاظم178210 77إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرجوهر عبدالرضا مجي 246788 78إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرفرحان جميل حمدان178794 79إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرقاسم جبار راشد100491 80إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرمؤيد مصطفن لفته178775 81إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرحسن عباس كاظم112912 1بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرهشام كريم عبدالكاظم99752 2بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرعباس حكيم نارص112890 3بكالوريوس2الحسير

 علي عودة542482
ن ن 12922البرصةذكرحسير 4بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرابراهيم عبد اليمه حدادة99769 5بكالوريوس2الحسير

ن556361  علي حسير
ن 12922البرصةذكرمرتضن 6بكالوريوس2الحسير

 سامي عبدالعزيز524069
ن ن 12922البرصةذكرحسير 7بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرعقيل عبدااليمة جبار99522 8بكالوريوس2الحسير

 علي عبدالسادة177153
ن ن 12922البرصةذكرحسير 9بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرحمزة كريم جبار98527 10بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرحيدر كاظم مجيرس99708 11بكالوريوس2الحسير

ن176773 ن 12922البرصةذكربسام جميل حسير 12بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرعلي نعمة فرج438528 13بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكركرار مؤيد يوسف112897 14بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرعبدالرضا محمد كاظم176676 15بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكركرار عباس عويد437663 16بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكراسعد عباس كاظم112891 17بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرعلي سالم كاظم524199 18بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرحيدر فالح كريم99460 19بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرعبدهللا محمد محسن176689 20بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرجسام محمد عبدالكاظم176604 21بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرعباس كريم صاحب99672 22بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرمروان كامل جبار176587 23بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرعلي جبار جمعه437793 24بكالوريوس2الحسير

ي112946 ن 12922البرصةذكرسجاد عبدالحسن عبدالنب  25بكالوريوس2الحسير

ن437930 ن 12922البرصةذكرجعفر محيسن حسير 26بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرسجاد خالد علي177979 27بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرمصطفن صادق موجي176488 28بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكراحمد سلمان عبدالرضا112852 29بكالوريوس2الحسير

ن كاظم99864 ن 12922البرصةذكرمروان عبدالحسير 30بكالوريوس2الحسير

ن ابوالدوخ فرحان98671 ن 12922البرصةذكرحسير 31بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرحيدر صابر عبدالرزاق246300 32بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرمصطفن كريم محمد176819 33بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرمحمد زكي عباس112903 34بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرابوذر موحان كنفذ99836 35بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكراسعد جاسم محمد112864 36بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرمالك جودة مريبط99578 37بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكركرار رعد قاسم176838 38بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرمرتضن زيارة ماعود112917 39بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرمحمد احمد محسن177321 40بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكررائد كامل جبار437950 41بكالوريوس2الحسير

ن112907 ن 12922البرصةذكرمحمد علي حسير 42بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكراثير صفاء عطوان99780 43بكالوريوس2الحسير



ن عويد112900 ن 12922البرصةذكرعلي حسير 44دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرحيدر حبيب رحيم437856 45دبلوم2الحسير

ن جميل ابراهيم438540 ن 12922البرصةذكرحسير 46دبلوم2الحسير

ن176748 ن 12922البرصةذكراحمد عبدالحميد حسير 47دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرهيثم تركي دراج113189 48دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرخرصن خالف حاجم176571 49دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكررياض كريم عبدالواحد98604 50دبلوم2الحسير

ن99178  علي عبدالحسير
ن 12922البرصةذكرمرتضن 51دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكركرار جليل مصحب177298 52دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرمهدي لفته محيسن437848 53دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرعمار شبل اجبينة99695 54دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكريوسف علي عذاب112877 55دبلوم2الحسير

ن كاظم176503 ن 12922البرصةذكراحمد عبدالحسير 56دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرعباس علي عذاب112871 57دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرعلي نعيم سيد524119 58دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرعماد جواد حسن113193 59دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرحيدر وكف عودة524296 60دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرمنتظر كريم كاطع524206 61دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرمرتضن بالسم هوير177411 62دبلوم2الحسير

ن منادي176763 ن 12922البرصةذكرمحمد حسير 63دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرحسن علي عبيد178135 64دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرحسن كريم عبدالكاظم99851 65دبلوم2الحسير

ن حسن524219 ن 12922البرصةذكرعالء حسير 66دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرسجاد زكي عباس177240 67دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرعلي ركاض راشد99796 68دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرحسن عيدان عزيز99874 69دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرمهند محمد جخيم524215 70دبلوم2الحسير

 علي جبار437815
ن ن 12922البرصةذكرحسير 71دبلوم2الحسير

ي عبد437798 ن 12922البرصةذكرحسن عبدالنب  72دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرميثم جاسم محمد524222 73دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةذكرمهدي مرصن نارص112811 74إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرعباس كريم كاطع524398 75إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرعلي زكي فاضل112831 76إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرمحمد علي عودة113000 77إعدادية2الحسير

ن نوري حسن178206 ن 12922البرصةذكرحسير 78إعدادية2الحسير

ي108418
ن
ن 12922البرصةذكرمحمد رحيم شاف 79إعدادية2الحسير

ن عبدالخرصن فاضل177367 ن 12922البرصةذكرحسير 80إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكررزاق جمعة مهاوي112921 81إعدادية2الحسير

ن438683 ن 12922البرصةذكرحسن علي حسير 82إعدادية2الحسير

ن نصار524435 ن 12922البرصةذكرعلي حسير 83إعدادية2الحسير

ي112816
ن
ي شاف

ن 12922البرصةذكرعلي وصفن 84إعدادية2الحسير

 علي جبار112834
ن ن 12922البرصةذكرحسير 85إعدادية2الحسير

ي438537
ن 12922البرصةذكركرار كريم واسر 86إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرسجاد حاتم زرزور438630 87إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرعلي احمد صدام177276 88إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرسجاد عبدالواحد خلف112825 89إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرسجاد بركات ابراهيم178251 90إعدادية2الحسير

ن177843 ن سهل حسير ن 12922البرصةذكرحسير 91إعدادية2الحسير



ن 12922البرصةذكرعالء فليح حسن178237 92إعدادية2الحسير

ن زايد112927 ن 12922البرصةذكرحيدر حسير 93إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرعباس عبد كريم112821 94إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرعلي سمير رحيم246225 95إعدادية2الحسير

ن112954  علي حسير
ن ن 12922البرصةذكرحسنير 96إعدادية2الحسير

ن246172 ن 12922البرصةذكرحيدر وسام حسير 97إعدادية2الحسير

ن438564 ن 12922البرصةذكرعلي محيسن حسير 98إعدادية2الحسير

ن عالوي شياع178079 ن 12922البرصةذكرحسير 99إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرعلي محمد عبدالزهرة176719 100إعدادية2الحسير

ي عطية177281
ن 12922البرصةذكرسجاد هانن 101إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرعالء نهاد شنيشل437836 102إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرموس جواد حمادي438623 103إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرمحمد فيصل خشجوري177332 104إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرمحمد جبار سلمان113029 105إعدادية2الحسير

ن صفاء عطوان545770 ن 12922البرصةذكرحسنير 106إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرمحمدعلي عبداالله خشجوري177874 107إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرمحمد فيصل صعيب178178 108إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكريوسف زكي عباس177253 109إعدادية2الحسير

 علي مجيرس177223
ن ن 12922البرصةذكرحسير 110إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرعبدالحق سالم زبيد112994 111إعدادية2الحسير

ن سكران99901 ن 12922البرصةذكريحبر حسير 112إعدادية2الحسير

ن فزع112978 ن 12922البرصةذكرعلي حسير 113إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرعباس صباح جاسم99025 114إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرسجاد كاظم شياع112813 115إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرعلي عبداالئمة نعيمة544782 116إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرمصطفن محمد عبدالرضا177310 117إعدادية2الحسير

ن شاكر نعمة113037 ن 12922البرصةذكرحسير 118إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرمرتضن عباس نصار523934 119إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرعلي عباس دشر99613 120إعدادية2الحسير

ن محسن عبد177860 ن 12922البرصةذكرحسير 121إعدادية2الحسير

ي438515  لعيب 
ن ن 12922البرصةذكرعقيل ياسير 122إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرباقر نعيم سيد524117 123إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرحيدر كاظم شياع98901 124إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرموس عبدهللا موس177954 125إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكربسام محمد حسن438576 126إعدادية2الحسير

ي113006
ن 12922البرصةذكررسول حسن راصن 127إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكركرار علي طالع438569 128إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكراحمد سالم كاطع438561 129إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرعلي عبدالقادر خضير524094 130إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرمحمد عبدالواحد عيىس438547 131إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكرحسن ستار جبار438607 132إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةذكراسعد هاشم عبدالرضا99817 133بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرحيدر جاسب بلص437642 134بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةذكرضياء مزهر انبغ99125 135إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةأنبىحسنه كاظم عجالن437389 1بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىماجده جويد مهدي108339 2بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىزينب كنفد سلمان438138 3بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىفضيلة شهمود بستان436910 4بكالوريوس2الحسير



ين جويد مهدي524193 ن 12922البرصةأنبىشير 5بكالوريوس2الحسير

سهاد غالي فليح524187
ن 12922البرصةأنبى 6بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىميعاد سعيد جمعة108525 7بكالوريوس2الحسير

مها غالي فليح524185
ن 12922البرصةأنبى 8بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىلمياء حليم كاظم100172 9بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىوسن عبدالقادر خضير438171 10بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىصفاء رياض سعد101007 11بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىايناس فالح عبدالمحسن178976 12بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىانتصار جاسم خليفة100258 13بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىماجدة شنيشل كاظم246073 14دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةأنبىامل جاسم حسن524957 15دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةأنبىفاطمة خشجوري خادم524190 16دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةأنبىسعاد هاشم محمد246130 17دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةأنبىزهرة جواد بدر437324 18دبلوم2الحسير

ي436943 زيتون خضير لعيب 
ن 12922البرصةأنبى 19إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةأنبىرشا كحيط مالح178238 20إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةأنبىزينب جواد كاظم437622 1بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىافراح حسن عبد99650 2بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىوسام عدنان فاضل437653 3بكالوريوس2الحسير

ن99723 ن 12922البرصةأنبىتبارك يحبر حسير 4بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىهديل نجم حميدي176647 5بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىهديل سالم كاطع437774 6بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىنور صباح سالم524298 7بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىميساء حليم كاظم99494 8بكالوريوس2الحسير

ي طعمة99601
 
ن 12922البرصةأنبىدعاء باف 9بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىايمان جبار بشارة99638 10بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىزينب جبار بشارة99429 11بكالوريوس2الحسير

ن112857 ن 12922البرصةأنبىنور محمد خشير 12بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىنبأ فيصل خجوري177466 13بكالوريوس2الحسير

ن99736 ن 12922البرصةأنبىزينب يحبر حسير 14بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىسارة سالم كاطع437759 15بكالوريوس2الحسير

ي طعمة99347
 
وق باف ن 12922البرصةأنبىشر 16بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىنوال جبار بشارة99627 17بكالوريوس2الحسير

رحاب عبدعلي حطاب437749
ن 12922البرصةأنبى 18بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىزينب فهىمي قاسم176794 19بكالوريوس2الحسير

فاطمة عبدعلي حطاب176805
ن 12922البرصةأنبى 20بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىنرجس فاضل عباس246792 21بكالوريوس2الحسير

وق هدام عبد437583 ن 12922البرصةأنبىشر 22بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىمبن فاضل عباس246265 23بكالوريوس2الحسير

ي176734  عبدالنب 
ن ن 12922البرصةأنبىتبارك عبدالحسير 24بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىزينب خلف مغزل415432 25بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىزينب ستار جبار437600 26بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىغدير عبداالله خشجوري176664 27بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىبتول ستار جبار437766 28بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىزينب فالح مجباس176707 29بكالوريوس2الحسير

ي كاظم شياع112885
ن 12922البرصةأنبىامانن 30بكالوريوس2الحسير

ن437946 ن 12922البرصةأنبىكفاية محيسن حسير 31بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىرشا تمر سعدون176529 32بكالوريوس2الحسير



ن نصار438580 ن 12922البرصةأنبىابرار حسير 33بكالوريوس2الحسير

ن 12922البرصةأنبىعذراء صباح سالم524293 34دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةأنبىانوار كاظم شياع524209 35دبلوم2الحسير

ي98814 ن 12922البرصةأنبىتغريد كريم غجير 36دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةأنبىافنان عبداللطيف نوري177175 37دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةأنبىغفران صفاء عطوان112887 38دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةأنبىفاطمة فضل داخل99664 39دبلوم2الحسير

ن176519 هللا مفي  ن 12922البرصةأنبىسح  خير 40دبلوم2الحسير

ن99685 هللا مفي  ن 12922البرصةأنبىاالء خير 41دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةأنبىمها عجيو رصي    ح524200 42دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةأنبىانعام حنيف راهي112894 43دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةأنبىصابرين نهاد شنيشل99547 44دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةأنبىاالء فالح عبدالمحسن177092 45دبلوم2الحسير

ن 12922البرصةأنبىفاطمة طالب فاضل195534 46إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةأنبىشى سعد هاشم177346 47إعدادية2الحسير

ي177895  عبدالنب 
ن ن 12922البرصةأنبىاالء عبدالحسير 48إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةأنبىغفران عبدالرزاق عباس524454 49إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةأنبىزهراء هاشم محمد98956 50إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةأنبىنور سعد حسان178122 51إعدادية2الحسير

ي جثير524366 ن ناج  ن 12922البرصةأنبىام البنير 52إعدادية2الحسير

ن فزع99886 ن 12922البرصةأنبىنور حسير 53إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةأنبىرباب حيدر عبد177271 54إعدادية2الحسير

فاطمة علي مجيرس178032
ن 12922البرصةأنبى 55إعدادية2الحسير

ن524022 ن 12922البرصةأنبىزينب علي حسير 56إعدادية2الحسير

فاطمة زكي فاضل113017
ن 12922البرصةأنبى 57إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةأنبىغفران سمير رحيم246201 58إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةأنبىابتهال محمود نارص177839 59إعدادية2الحسير

ن112808 ن 12922البرصةأنبىزهراء محمد خشير 60إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةأنبىزينب رحيم عبد99084 61إعدادية2الحسير

ن شنيشل524471 ن 12922البرصةأنبىنورس عبدالحسير 62إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةأنبىسارة عبداليمة حدادة437800 63إعدادية2الحسير

صفاء علي جبار112972
ن 12922البرصةأنبى 64إعدادية2الحسير

ن112828 ن 12922البرصةأنبىسارة محمد خشير 65إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةأنبىفاطمة غازي فيصل438533 66إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةأنبىحوراء حسن عبد112842 67إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةأنبىمريم ستار جبار438614 68إعدادية2الحسير

مريم علي عبد112986
ن 12922البرصةأنبى 69إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةأنبىامنة ميثم فاضل437632 70إعدادية2الحسير

ن 12922البرصةأنبىزهراء بشير زبيد112962 71إعدادية2الحسير

1دكتوراه2الخليج 12923البرصةذكرعبدهللا نجم عبود143671

2ماجستير2الخليج 12923البرصةذكربسام جاسب شحان483557

ي483559 3ماجستير2الخليج 12923البرصةذكرعمار عبدالرحمن صي 

4ماجستير2الخليج 12923البرصةذكرمهند عبدهللا جبار143648

5بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرسالم كويطع عباس122307

ي سباهي122265
6بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرجبار سبب 

7بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكراحمد طالب معتوق122263

8بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرعلي باري طعمة122273

9بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرفيصل غازي الزم559927



ي درويش289305
10بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرمحمد راصن

 عبدعلي عبدالصاحب122305
ن 11بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرتحسير

12بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرصفاء عبدالوهاب حمزة276022

ن فليح388476 13بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرعالء عبدالحسير

14بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرعدنان سالم عبدهللا501367

ن533751 15بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرمحمد علي حسير

ي483566
16بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرحيدر ساجت منحن

17بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكركاظم رحيمه موزان122300

18بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرصادق هندال علي28607

19بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرمحمد ابراهيم دحام483547

20بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرحسن هاشم طعمة276110

21بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرعالء رحيم مجذاب143639

22بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرانمار عباس ظاهر380705

23بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرعلي عبدالرحيم عبود483570

24بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكربهاء مهدي صالح28130

25بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرماجد مطر محمدابراهيم381366

ي276091
26بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرجليل ساجت منحن

27بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكربسام عماد هادي276115

28بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكروقاص علي مطلك289288

ي28116
29بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرصالح مهدي شانن

30بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرعلي جبار جاسم387817

31بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرميثم ناظم خلف122269

32بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرحازم سلمان صابر501342

33بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرنارص موس حسن143656

34بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكررائد علي عثمان381361

35بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرمحمد يوسف شاكر143661

36بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكراحمد عبدالستار جبار547532

37بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرانور محمد منصور289300

38بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرحيدر عماد هادي381378

39بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرمصطفن كاظم محمدجواد122296

40بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرعالء جبار رهيف289297

41بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرخالد كريم حميد276127

ن فليح143642 42بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرحسام عبدالحسير

43بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرمحمد كريم رحمان483567

44بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرلفته عبدالكريم عويد289793

45بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرعلي يعرب محمدصادق28154

ي547533
46بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرصادق مهدي شانن

47بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكراحسان عبدالزهرة ناظم547672

48بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرعلي محسن شياع483545

49بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرعلي عباس طعمة122267

50بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرسيف علي هادي28435

ي387761
51بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرمرتضن مهدي شانن

52بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرفراس رحيم زنيد143663

53بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرمحمد خرصن عبد143623

54دبلوم2الخليج 12923البرصةذكرابراهيم دحام لفته381329

ن زعالن483564 55دبلوم2الخليج 12923البرصةذكرطارق حسير

56دبلوم2الخليج 12923البرصةذكرحيدر سامي سالم143595

57دبلوم2الخليج 12923البرصةذكروميض كاظم مجبل511698



ي سمير ولي289303
58دبلوم2الخليج 12923البرصةذكرهانن

ن صباح خضير289687 59دبلوم2الخليج 12923البرصةذكرحسير

60دبلوم2الخليج 12923البرصةذكرحسام سمير مجيد143614

61دبلوم2الخليج 12923البرصةذكرحيدر حميد حسن533747

62دبلوم2الخليج 12923البرصةذكروالء عبدالوهاب حمزة380687

63دبلوم2الخليج 12923البرصةذكرجبار كريم كاظم143652

غم عبداللطيف جاسم556377 64إعدادية2الخليج 12923البرصةذكررصن

65إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرعقيل عبدالقادر محمد143665

ن275958 66إعدادية2الخليج 12923البرصةذكررحيم عطية شنير

67إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرعدي حاتم حميد547670

68إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرمرتضن جي  بدن380732

ن276083 69إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرعلي مؤيد ياسير

70إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرعادل عبدهللا قاسم275924

71إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرعقيل عباس عبدالرضا143668

72إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرحيدر سعد كاظم143646

73إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرمصطفن كريم شنان28544

1بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرمحمد مرتضن جي 381307

2بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرعلي صباح عايد143244

ي122068
3بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرناطق مهدي شانن

ي122027 4بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرمحمود سالم صي 

5بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرطيف علي هادي122084

ي276671 6بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكريحبر عبدالكاظم عزيب 

7بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرخالد زهير جي 143227

8بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكراحمد عبدالكريم طعمة142671

9بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرمسلم عبدعلي عبدالصاحب122082

10بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرمخلد ابراهيم دحام381311

11بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرعلي عبدالكريم نارص276594

12بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرعلي كاظم دحام87882

ن483512 13بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرعلي عبداالمير حسير

14بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرعلي ابراهيم احمد483509

ن جاسم276345 15بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرعلي حسير

ن143223 16بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرعبدالكريم عودة مفي 

17بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكراحمد كاظم عبود142685

ي خنوبه381309
 
18بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرمحمد شوف

19بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرمنتظر عبدالكريم جبار276623

20بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرنور خليل ابراهيم142742

21بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرعلي عقيل هاشم122049

22بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكراحمد خالد عيىس122029

23بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكراحمد جبار جاسم92422

ي صائب عبدالوهاب87840
24بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرهانن

25بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكراحمد نوري جاسم142675

ن فليح143229 26بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرمحمد عبدالحسير

ن122090 27بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكركرار محمد احمدامير

28بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرانور ابوالهدى حميد142749

29بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكركرار مصطفن رسن483502

ن عماد نارص143043 30بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرحسير

ن رافد عبدالسادة91490 31دبلوم2الخليج 12923البرصةذكرحسير

32دبلوم2الخليج 12923البرصةذكرسيف علي موس122087



33دبلوم2الخليج 12923البرصةذكرمصطفن جبار جاسم122053

34دبلوم2الخليج 12923البرصةذكرانور صباح داود122021

35دبلوم2الخليج 12923البرصةذكراحمد حامد عبدالرزاق122095

36دبلوم2الخليج 12923البرصةذكرماهر ناطق عبدالمجيد122088

37دبلوم2الخليج 12923البرصةذكرصفاء نعيم جاسم511550

ي276749 ي عزيب 
38دبلوم2الخليج 12923البرصةذكرزين العابدين راصن

ن هاشم143237 39دبلوم2الخليج 12923البرصةذكرهشام ياسير

40إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرعلي ابراهيم دحام501327

ن142622 41إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرعمار محمد حسير

42إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرالحسن عبدالكريم جواد122250

43إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرعبدهللا مصطفن شياع143457

ن رحيم عطية483574 44إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرحسير

45إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرمحمد فارس كاظم275259

46إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرسجاد امجد قاسم381320

47إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرمحمد جاسم منداس276576

ن جارهللا381321 48إعدادية2الخليج 12923البرصةذكركمال حسير

49إعدادية2الخليج 12923البرصةذكراحمد ماجد ابراهيم380769

50إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرمحمد سمير عبادي143306

51إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرمحمود عبدالزهرة ثجيل483577

52إعدادية2الخليج 12923البرصةذكراحمد فؤاد غالي143404

ي511557
53إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرجاسم محمد راصن

54إعدادية2الخليج 12923البرصةذكريوسف احمد طالب388494

ن121959 55إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرحيدر محمد احمدامير

ن عبدالكريم مروح122217 56إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرحسير

ن نجم عبدالزهرة122251 57إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرحسير

ن122226 ن محمد حسير 58إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرحسير

59إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرمحمد حيدر موس143342

60إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرمرتضن ماجد حميد121950

61إعدادية2الخليج 12923البرصةذكريونس احمد طالب122253

62إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرعمر عادل معال143302

63إعدادية2الخليج 12923البرصةذكراحمد صباح عايد143431

64إعدادية2الخليج 12923البرصةذكراحمد عمار عباس511569

65إعدادية2الخليج 12923البرصةذكريوسف نعيم هاشم122248

ن276480 66إعدادية2الخليج 12923البرصةذكركرار علي شنير

67إعدادية2الخليج 12923البرصةذكراحمد فهىمي رزاق122229

68إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرياش عمار عباس511572

69إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرعلي سهاد عبدالعباس483481

70إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرحمزة بدر عبادي122050

71إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرمحمد عالء سهيل143381

ي121969
72إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرمحمد مهدي شانن

ن نارص275330 73إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرمرتضن حسير

ن جاسم275046 74إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرابوالحسن حسير

ي122238
75إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرغيث بديع تف 

76إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرعلي جبار فرج122233

77إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرعبدالرحمن محمود جاسب275069

78إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرعثمان جاسم محمد501410

79إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرعبدالهادي كاظم سهيم122210

80إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرخالد عبدالزهرة خالد143360



ي خنوبه380777
 
81إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرعلي شوف

82إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرمصطفن وليد خالد501296

83إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرابراهيم مصطفن عدنان275245

84إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرعلي عبد سفيح143579

85إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرسجاد عبدالكريم جبار275423

86إعدادية2الخليج 12923البرصةذكريوسف خلف محمد380795

87بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرمهيمن سعيد علي122106

88بكالوريوس2الخليج 12923البرصةذكرمنترص عبداالمير عبدالرضا142714

89إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرفؤاد غالي حسن143392

90إعدادية2الخليج 12923البرصةذكرعقيل ورد سمسم143232

1بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىسعاد صبيح جاسم483565

2بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىزينب كاظم عجالن143589

3بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىفاطمة كاظم هاشم122292

ي122301  لعيب 
ن 4بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىهدى عبدالحسير

5بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىهناء خلف شايع483571

6بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىفاطمة عباس حسن91279

7بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىبدور عباس حسن28094

 محمدعلي380698
ن 8بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىانعام احمدامير

9بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىميادة عاشور عبدالسادة381364

ة شمهود بستان381370 10بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىامير

11بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىتحرير عباس فنجان495847

12بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىنهاد صباح نعيم143608

13بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىزهراء محمد منصور122285

14بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىعبير طارق حميد143600

15دبلوم2الخليج 12923البرصةأنبىبيداء سلمان صابر483561

16دبلوم2الخليج 12923البرصةأنبىمىه خزعل عبدالسادة533754

ن حميدي533733 17دبلوم2الخليج 12923البرصةأنبىسناء حسير

18دبلوم2الخليج 12923البرصةأنبىسلوى عبدهللا عباس533727

19دبلوم2الخليج 12923البرصةأنبىنغم عيىس مكطوف143658

20دبلوم2الخليج 12923البرصةأنبىمنتىه صكبان زغير276075

ن رجب122303 21دبلوم2الخليج 12923البرصةأنبىزينب عبدالحسير

22دبلوم2الخليج 12923البرصةأنبىرباب حميد حسن122288

23دبلوم2الخليج 12923البرصةأنبىهيام عبد سفيح380723

24دبلوم2الخليج 12923البرصةأنبىدعاء سالم عبدهللا483563

اسالم سامي محسن483558
25إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبى

26إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىحوراء سالم عبدهللا483562

1بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىميعاد مجيد نمر122079

ي276642 ي عزيب 
2بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىزينب راصن

ي143128
3بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىوالء جبار سبب 

4بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىنجالء كريم عبدالرضا142729

ن122002 5بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىعذراء محمد حسير

 غالي حسن142770
6بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىمصطفن

7بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىاسيل شاكر سوادي276510

ي122083
8بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىهاجر مهدي شانن

9بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىفاطمة طارق حميد142657

10بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىهدى صادق هندال122104

11بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىزينب رائد عبداللطيف143056

12بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىهدى كاظم عبود122086



ي143159
13بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىدموع محمد راصن

14بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىمريم صالح مشاري122039

ي87778
15بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىمروة جبار سبب 

16بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىروان احمد حمزة143028

دعاء زكي محمد122085
17بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبى

18بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىزينب عبدالرحمن جبار380746

ي جبار121991
ن شمحن 19بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىام البنير

20بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىنورالهدى صالح عطية502456

21بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىزهراء سلمان بلوسر122009

22بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىنور صباح عبدالمطلب122080

ن نرص143137 23بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىابتهال عبدالحسير

24بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىحوراء كريم عبدالرضا143079

25بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىاشاء ماجد حميد122072

26بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىمروة ضياءالدين طالب276755

27بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىاالء عبدالكاظم بالسم276538

ي122015
28بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىزينب سلمان بلوسر

29بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىوالء سجاد محمد122000

ي483511
30بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىوسن كريم شانن

31بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىانوار فيصل عبدهللا209968

ن نرص142625 32بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىشور عبدالحسير

م143242 33بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىمنتىه حاتم شي 

34بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىعال محسن شياع483510

35بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىزينب كاظم عبد483506

36بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىاسيل عبدالكريم نعمة143245

37دبلوم2الخليج 12923البرصةأنبىسمر عبدالرحمن مفتاح142664

ن122100 هدى علي حسير
38دبلوم2الخليج 12923البرصةأنبى

39دبلوم2الخليج 12923البرصةأنبىمبن عبدالكاظم بالسم142636

40دبلوم2الخليج 12923البرصةأنبىفاطمة يحبر خلف122076

41دبلوم2الخليج 12923البرصةأنبىميعاد محمد طالب122067

42إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىزينب رحيم عطية275283

ي275227
43إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىسارة مهدي شانن

44إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىهاجر محسن زاير275210

45إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىرويدة عدنان جاسب483576

ي143576
46إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىبتول محمد راصن

47إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىزينب رافد عبدالسادة143388

48إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىنمارق عبدالزهرة عالوي547535

ن فليح275157 49إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىرندى عبدالحسير

50إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىايات احمد حمزة143016

ي122118
51إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىمروه سلمان بلوسر

ي حميد380789 52إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىزينب ناج 

53إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىسح  نعيم هاشم143121

54إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىهديان احمد حمزة143420

55إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىرماح سعد عبدالحافظ559924

ن عباس نعيم547534 56إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىام البنير

57إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىفاطمة مجيد نمر276759

ن380785 58إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىود طارق حسير

59إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىزهرة طارق حميد143318

60إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىمريم مناف قاسم121964



61إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىمروة شاكر سوادي276796

ن صالح143372 62إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىشمس حسير

63إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىنور محمد عبدالرزاق483513

ن122201 64إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىنورالهدى محمد حسير

ن عادل قاسم547552 65إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىحنير

66إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىاساور عبدالحميد غازي122206

67إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىسارة محسن زاير275199

68بكالوريوس2الخليج 12923البرصةأنبىرندة مهدي يعقوب143231

69دبلوم2الخليج 12923البرصةأنبىزينب فرحان جويد380761

70إعدادية2الخليج 12923البرصةأنبىميعاد عبدالكاظم بالسم483495

1دكتوراه2السياب 12924البرصةذكراحمد خضير جي 553530

2دكتوراه2السياب 12924البرصةذكرحسن عريمش جرف203961

3ماجستير2السياب 12924البرصةذكرمهدي دينار خضير427846

4ماجستير2السياب 12924البرصةذكرمحمد حنش راهي428064

5ماجستير2السياب 12924البرصةذكراكرم فاضل عبدالعباس507547

6بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرامجد حميد عسكر273245

ي داموك10187
7بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرمحمد راصن

8بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرعلي زيارة عبيد428254

9بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرقتيبة محسن نعاس518148

10بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرعلي عودة عليوي11049

11بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرمشتاق طالب عبدالصاحب427216

12بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرحكمت عبدالزهرة مثبن518589

13بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرحيدر حامد مشكور427711

14بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرقحطان زهراو سلطان428267

ي صالن10279
15بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكراسعد راصن

16بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرعلي عبدالستار كشيش203964

ن10246 17بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكررياض عباس حسير

18بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرمحمد جبار عامر203966

ي10812
ن جبار سبب  19بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرحسنير

20بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكراياد صبيح جاسم518124

21بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرمحمد خضير قاسم518155

22بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرعبدالرضا سالم صالح427467

 خليل شلومي10235
ن 23بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرحسير

24بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرمحمد عاشور جبار518138

ي مهاوش518160
25بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرامجد راصن

26بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرعقيل مزهر ضاجي427247

27بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكربدر مالح حسن427414

28بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكراحمد ساري نابت427525

29بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرغانم ذياب عبدهللا203970

ي علك427268 30بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكراحمد خير

31بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرضياء عامر طالب10262

32بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرصدام مطرسر علوان203965

33بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرحيدر ابراهيم جبار518565

34بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرعمار جبار عبدالرضا428095

35بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرعقيل طاهر خضير10229

36بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرداود سلمان حسن10971

ن ديوان518104 37بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرجالل عبدالحسير

38بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرخالد تالي سلطان203971



39بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكراحمد فرحان جودة542451

40بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكراحمد سالم سلمان11032

41بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرخالد خزعل وادي273234

42بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرمحمد قاسم علي11042

ن203968 43بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرسعد جاسم حسير

44بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكراحمد عبدالزهرة برع272890

45بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكراحمد صبيح طاهر553507

46بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكركرار نارص هاشم428257

47بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرسعد سالم عرار427342

ي سالم518165
48بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرزيد وصفن

49بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرعلي فالح حسون427684

ي11053
50بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكراحمد عبداالله عان 

51بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرمشتاق نبيل عبدالزهرة273304

52بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرمسلم صبيح طاهر11035

53بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرعلي عبدالصاحب وهب273226

54بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرمحمدعلي كريم جاسم203969

55بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرحمزة خلف حسن11025

ن518169 56بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرعلي رياض عبدالحسير

57دبلوم2السياب 12924البرصةذكرمحمد نجم عبود428242

58دبلوم2السياب 12924البرصةذكرجبار جواد ياش518546

59دبلوم2السياب 12924البرصةذكرماجد عبدعلي نغيمش11034

60دبلوم2السياب 12924البرصةذكرمناور عبيد نغيمش11037

61دبلوم2السياب 12924البرصةذكرحمد منصور خليف272855

62دبلوم2السياب 12924البرصةذكرمهند زهراو سلطان11020

63دبلوم2السياب 12924البرصةذكرفهد عبدعلي نغيمش11028

ن10233 64دبلوم2السياب 12924البرصةذكرمحمد علي حسير

65دبلوم2السياب 12924البرصةذكرعلي جاسب كريم11026

66دبلوم2السياب 12924البرصةذكرولي فاضل عباس10787

67دبلوم2السياب 12924البرصةذكراحمد خليل شلومي10237

68دبلوم2السياب 12924البرصةذكرمحمد نارص ساري10357

69دبلوم2السياب 12924البرصةذكرمحمد نصيف هوار11012

70دبلوم2السياب 12924البرصةذكرغسان مزهر ضاجي518117

ن كريم جاسم10276 71دبلوم2السياب 12924البرصةذكرحسنير

72إعدادية2السياب 12924البرصةذكركاظم جودة تاية10195

73إعدادية2السياب 12924البرصةذكركاظم بداي منصور11023

ن خضير273263 74إعدادية2السياب 12924البرصةذكرذاكر ياسير

75إعدادية2السياب 12924البرصةذكرعدي عزيز جري10795

76إعدادية2السياب 12924البرصةذكرعلي فاضل عبدالرضا10256

77إعدادية2السياب 12924البرصةذكرمرصن عبدالرضا خليل518578

78إعدادية2السياب 12924البرصةذكرفالح درمان سعيد10328

79إعدادية2السياب 12924البرصةذكرمهدي صالح حسن518522

80إعدادية2السياب 12924البرصةذكرمطرسر فرج بردان273289

1بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرمحمود عدنان يونس10441

2بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكراحسان قضي فالح204009

3بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرزياد محمدزكي جواد10494

ي فاضل204014 4بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرخالد ناج 

5بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرمحمد صالح مهدي429133

6بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرمنتظر علي محمد10560



ن جاسم جاسب203989 7بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرحسير

8بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرمرتضن عبدالرحيم عبدالرسول10650

ن10014 9بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكركرار علي حسير

ن428224  محمد حسير
10بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرمصطفن

11بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرجراح حسن عبدهللا10713

12بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرفهد احمد مصطفن204012

ن محسن عبدالرضا204010 13بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرحسير

ن204043 14بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرمحمد طه ياسير

 علي10720
ن 15بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرعبدالكريم ياسير

ن272923 16بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرعمار عباس حسير

17بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرحمزة عبدعلي سوادي10010

18بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكراحمد سالم كاظم10344

19بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرعامر عبدهللا علوان204067

20بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرنواف فرحان صغير428566

ن518226 21بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرميثم غازي حسير

22بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرحسن علي كماش273379

ن204005  طه ياسير
23بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرمصطفن

24بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرعلي عبداالمير عبدالواحد10489

25بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرمجتب  سليم حسن429191

26بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرحسن نارص عبدالرزاق518442

27بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرحيدر يوسف يعقوب429113

ن204081 28بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرعلي الدر رعد شاهير

29بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرعبدهللا مصطفن موس10583

ي ضاجي203990 30بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرعلي ناج 

31بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرازهر علي فرج10021

ن فاضل رحيم203986 32بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرحسير

33بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكربشير نجم عبدهللا10530

34بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرعبدهللا عبداالمام سعدون429029

35بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرعلي نعيم محمد429393

36بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرعلي عبدالسادة حاتم273325

37بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكررضوان صالح مهدي10535

38بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرحيدر محسن قاسم10710

 علي9874
ن  حسير

39بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرمصطفن

40بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرعلي عبدالسالم جبار10559

41بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرمرتح  سليم حسن429262

 عالء سامي544818
ن 42بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرحسير

43بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرمحمد ابراهيم دايخ203996

44بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرماهر سامي جاسم429216

45بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرعبدهللا جعفر محمد429316

46دبلوم2السياب 12924البرصةذكراحمد جابر صدام10502

47دبلوم2السياب 12924البرصةذكريحبر جهاد قاسم429376

48دبلوم2السياب 12924البرصةذكرسعد عبيد نغيمش10522

49دبلوم2السياب 12924البرصةذكراحمد قاسم عبدالواحد287159

50دبلوم2السياب 12924البرصةذكريوسف فرحان عاجب203997

51دبلوم2السياب 12924البرصةذكرعلي اديب خزعل204038

52دبلوم2السياب 12924البرصةذكرعلي عبدالعباس علي518426

53دبلوم2السياب 12924البرصةذكرمصطفن مسلم حميد204036

54دبلوم2السياب 12924البرصةذكرحيدر هادي حنون204057



55دبلوم2السياب 12924البرصةذكرعلي عماد عامر10612

56دبلوم2السياب 12924البرصةذكرعلي عيدالمهدي شنتة518270

ن518221 57دبلوم2السياب 12924البرصةذكرسجاد رياض عبدالحسير

58دبلوم2السياب 12924البرصةذكرزين العابدين لؤي سلمان9899

59دبلوم2السياب 12924البرصةذكرمجتب  ابراهيم لفته10543

60دبلوم2السياب 12924البرصةذكراحمد جواد كاظم10318

61دبلوم2السياب 12924البرصةذكرحسن حامد مشكور429056

62دبلوم2السياب 12924البرصةذكرامير حامد رحيم204046

ن273312  علي حسير
ن 63دبلوم2السياب 12924البرصةذكرحسير

ن مصطفن موس545401 64دبلوم2السياب 12924البرصةذكرحسنير

ن204004 65دبلوم2السياب 12924البرصةذكرمرتضن طه ياسير

ن ناظم بدران10637 66دبلوم2السياب 12924البرصةذكرحسنير

67دبلوم2السياب 12924البرصةذكرمصطفن ابراهيم لفته10633

68دبلوم2السياب 12924البرصةذكرمحمد صبيح محمد429280

69دبلوم2السياب 12924البرصةذكرجعفر مسلم ابراهيم429418

ن مجيد203981 70إعدادية2السياب 12924البرصةذكرعماد عبدالحسير

ي10652
71إعدادية2السياب 12924البرصةذكرمصطفن محمد راصن

72إعدادية2السياب 12924البرصةذكرمحمد جسام عبدالمحسن10696

73إعدادية2السياب 12924البرصةذكرحيدر صالح مهدي428828

74إعدادية2السياب 12924البرصةذكرحيدر علي زغير275086

ن عريمش275073 75إعدادية2السياب 12924البرصةذكررضا حسير

76إعدادية2السياب 12924البرصةذكرمحمد جبار عبد518264

77إعدادية2السياب 12924البرصةذكرمحمد عبدالكاظم قاسم9925

ن كاظم جواد518409 78إعدادية2السياب 12924البرصةذكربنير

ن ناعم حسن203983 79إعدادية2السياب 12924البرصةذكرحسير

80إعدادية2السياب 12924البرصةذكرعلي عالء سامي544830

81إعدادية2السياب 12924البرصةذكرمحمد نعيم محمد428918

82إعدادية2السياب 12924البرصةذكرعلي وليد كاظم9933

83إعدادية2السياب 12924البرصةذكرسيف علي حنون10364

ن مجيد203980 84إعدادية2السياب 12924البرصةذكرمهدي عبدالحسير

85إعدادية2السياب 12924البرصةذكرخلف توفيق خليف10426

86إعدادية2السياب 12924البرصةذكرحسن صادق علي428717

87إعدادية2السياب 12924البرصةذكرعباس علي عودة274934

88إعدادية2السياب 12924البرصةذكرعلي حليم محسن203973

ن قاسم عبدالواحد287008 89إعدادية2السياب 12924البرصةذكرحسير

ن203977  حازم شاهير
90إعدادية2السياب 12924البرصةذكرمصطفن

91إعدادية2السياب 12924البرصةذكرعلي مالح حسن428632

92إعدادية2السياب 12924البرصةذكرعبدهللا عمار سالم429342

93إعدادية2السياب 12924البرصةذكرمحمد رائد عبدالطيف428957

94إعدادية2السياب 12924البرصةذكرعالء كاظم عبدالسادة204095

ن عبدهللا518256 95إعدادية2السياب 12924البرصةذكرذوالفقار حسير

ن وسام زغير10388 96إعدادية2السياب 12924البرصةذكرحسير

97إعدادية2السياب 12924البرصةذكرمجتب  نبيل عبدالزهرة10434

98إعدادية2السياب 12924البرصةذكريوسف نبيل كاظم429009

99إعدادية2السياب 12924البرصةذكرعبدهللا صالح مهدي428864

ن وليد كاظم10681 100إعدادية2السياب 12924البرصةذكرحسير

101إعدادية2السياب 12924البرصةذكرحمزة عباس احمد542442

102إعدادية2السياب 12924البرصةذكرعلي عادل جاسب274844



103إعدادية2السياب 12924البرصةذكرفيصل فهد سلمان10586

104إعدادية2السياب 12924البرصةذكرحسن عباس احمد9917

ن مجيد428744 105إعدادية2السياب 12924البرصةذكراحمد عبدالحسير

 علي10674
ن 106إعدادية2السياب 12924البرصةذكرعبداالمير ياسير

ي10400
107إعدادية2السياب 12924البرصةذكرمصطفن حسن هريفن

108إعدادية2السياب 12924البرصةذكرعبدهللا محمد ابراهيم203984

109إعدادية2السياب 12924البرصةذكرمحمد عطية محيسن9944

110إعدادية2السياب 12924البرصةذكرمصطفن عبدالكريم فاضل428671

111إعدادية2السياب 12924البرصةذكرعبدالرحمن لطيف هاشم274894

يل9940 ن 112إعدادية2السياب 12924البرصةذكرحيدر عبدالكريم جين

113بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرمرتضن عالء حسن10723

114بكالوريوس2السياب 12924البرصةذكرليث نافع جعفر10006

115دبلوم2السياب 12924البرصةذكرفؤاد صادق بداي542430

116إعدادية2السياب 12924البرصةذكرفواز صبار محيبس10603

117إعدادية2السياب 12924البرصةذكراحمد سالم صيهود273096

1بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىماجدة طالب سالم11045

2بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىاصيل محمد عبد203972

3بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىزينب ابراهيم نعيم10983

4بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىسهاد عبدالصمد عبدالرحيم10222

5بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىنادية ماتور حسن203967

ي10226
6بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىنجالء صادق شمحن

7بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىسارة ناعم حسن203957

8بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىاسماء داشر مونس203959

9بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىفضيلة جاسم حسن427791

10بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىسندس كاظم عزيز427510

11بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىابتسام نارص كريم10207

12بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىنهاد صباح عبدهللا10165

13بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىريتا عارف ضمد203958

14بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىانسام كريم صباح553537

15بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىوفاء احمد عبدالرزاق427944

16بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىاالء عماد دايخ427924

17بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىايمان سمير سلمان518110

18بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىمالك عبيد نغيمش11041

ن احمد عبدالرزاق427740 19بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىحنير

20بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىافراح ناهي خلف10877

21دبلوم2السياب 12924البرصةأنبىايمان عبدالزهرة مثبن203960

22دبلوم2السياب 12924البرصةأنبىامينة جاسب جحيل518101

23دبلوم2السياب 12924البرصةأنبىمديحة حاتم شنيار545062

24دبلوم2السياب 12924البرصةأنبىمنتىه صباح مزبان203962

اسيل ساري علي10778
25دبلوم2السياب 12924البرصةأنبى

26دبلوم2السياب 12924البرصةأنبىفضيلة جاسب ثجيل11048

27دبلوم2السياب 12924البرصةأنبىكافية قاسم طابور428269

ي عزيز جري10951
28دبلوم2السياب 12924البرصةأنبىمعانن

29دبلوم2السياب 12924البرصةأنبىسعاد توفيق عبدالرزاق272906

ي مهلهل203963 رحاب محبر
30دبلوم2السياب 12924البرصةأنبى

ي427910 الطاف نوري عبدالنب 
31دبلوم2السياب 12924البرصةأنبى

32دبلوم2السياب 12924البرصةأنبىدعا كاظم جواد427301

33دبلوم2السياب 12924البرصةأنبىايناس حمزة عباس11047



صابرين ساري علي10994
34دبلوم2السياب 12924البرصةأنبى

ايمان سامي جاسم429175
1ماجستير2السياب 12924البرصةأنبى

2بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىنور قاسم جلوب10618

3بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىازل عبداالمير احمد9879

ق صالح مهدي10629 4بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىاستي 

5بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىدعاء وسام زغير10547

رسمية سامي خليف10571
6بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبى

ن10722 7بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىمروة خالد حسير

نور زكي نبات553531
8بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبى

9بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىفرقان صالح مهدي10528

10بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىزينب حسن عبدهللا10458

11بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىابتهال قاسم عبدالرضا10018

12بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىابتهال جاسم حسن10432

13بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىمنال احمد سالم10330

ن10726 14بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىمريم خالد حسير

 علي10716
ن 15بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىحوراء ياسير

ايفان علي هاشم204040
16بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبى

17بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىحنان احمد سالم10329

18بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىامنة عبدالكريم عبدهللا427108

19بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىفاطمة قاسم جاسم10641

20بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىزهراء عباس نصار429240

21بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىنبا احمد لنيان553534

22بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىايناس مرتضن طالب203992

23بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىانتصار محمد جبار9912

24بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىهديل عبدالحافظ مجيد10541

25بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىزهراء حامد عبد10444

ي جيالن9909
26بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىزهراء راصن

27بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىزهراء عبداالمير عبدالواحد9892

28بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىعلياء نزار بدر10338

29بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىفرح شنور عبدالرزاق204033

30بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىزهراء مسلم حميد204031

31بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىهبة احمد بنيان10565

32بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىنور محسن عبدالجليل10556

33بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىحوراء جاسم راهي10002

34بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىفاطمة هادي عبدالكريم518247

ي273392
35بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىدعاء محمد راصن

36بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىفاطمة حامد عبد10700

37بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىغاده محمود محمد9905

38بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىسحر مهدي صالح204007

39بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىعال مؤيد عبدالباري273107

40دبلوم2السياب 12924البرصةأنبىحوراء كطافة عبدالرزاق273365

 علي272950
ن 41دبلوم2السياب 12924البرصةأنبىاالء حسير

42دبلوم2السياب 12924البرصةأنبىبتول ذياب عبدهللا204016

43دبلوم2السياب 12924البرصةأنبىرسل رؤوف توفيق429005

ي203993
44دبلوم2السياب 12924البرصةأنبىنور سمير ببن

45دبلوم2السياب 12924البرصةأنبىفاطمة هاشم محمد273322

46دبلوم2السياب 12924البرصةأنبىسامية عبيد نغيمش10526

47دبلوم2السياب 12924البرصةأنبىنور فاضل رحيم203988



هللا عبدالجبار428980 48دبلوم2السياب 12924البرصةأنبىرغد خير

49دبلوم2السياب 12924البرصةأنبىابرار فاضل رحيم204099

ن مجيد203999 50دبلوم2السياب 12924البرصةأنبىنهاد عبدالحسير

51إعدادية2السياب 12924البرصةأنبىزهرة كاظم عبدالجبار518239

 سامي10575
52إعدادية2السياب 12924البرصةأنبىزينب مصطفن

53إعدادية2السياب 12924البرصةأنبىزينب كاظم بداي10691

54إعدادية2السياب 12924البرصةأنبىهناء مرتضن طالب203982

ن10663 55إعدادية2السياب 12924البرصةأنبىدعاء خالد حسير

56إعدادية2السياب 12924البرصةأنبىبتول اديب خزعل203978

57إعدادية2السياب 12924البرصةأنبىسماهر مطر بدر204001

زهراء مكي حمود275147
58إعدادية2السياب 12924البرصةأنبى

59إعدادية2السياب 12924البرصةأنبىعذراء دليل محمد10405

يل10584 ن 60إعدادية2السياب 12924البرصةأنبىحوراء عبدالكريم جين

61إعدادية2السياب 12924البرصةأنبىمريم كريم عبيد275123

ي عبدالجليل203979
62إعدادية2السياب 12924البرصةأنبىنرجس راصن

63إعدادية2السياب 12924البرصةأنبىطيبة عايد عبدالعزيز428935

ي صالن10418
64إعدادية2السياب 12924البرصةأنبىنور راصن

65إعدادية2السياب 12924البرصةأنبىانوار محمد جبار428785

66إعدادية2السياب 12924البرصةأنبىاشاء عبدهللا عبدالجليل203976

هللا عبدالجبار10552 67إعدادية2السياب 12924البرصةأنبىداليا خير

68إعدادية2السياب 12924البرصةأنبىمنال منصور خليف203975

 سامي10580
69إعدادية2السياب 12924البرصةأنبىايات مصطفن

70إعدادية2السياب 12924البرصةأنبىسح  جواد كاظم10658

71إعدادية2السياب 12924البرصةأنبىزينب احمد سالم428994

72إعدادية2السياب 12924البرصةأنبىرسل محمد جبار203974

73بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىسعدية حمود هبىسي429330

74بكالوريوس2السياب 12924البرصةأنبىرنا طعمة نعمة273037

75دبلوم2السياب 12924البرصةأنبىلينا حامد قاسم518458

76دبلوم2السياب 12924البرصةأنبىفاتن محسن موس429091

ي10332
77إعدادية2السياب 12924البرصةأنبىسعاد فاضل راصن

78إعدادية2السياب 12924البرصةأنبىمبن عبدحميد جعفر10623

1دكتوراه2االصمىعي 22925البرصةذكرحميد عبدالكريم يونس412208

2ماجستير2االصمىعي 22925البرصةذكرمحمد كاظم حسن527957

ي محمد5453
3ماجستير2االصمىعي 22925البرصةذكروليد هانن

4ماجستير2االصمىعي 22925البرصةذكرمحمد جواد زبون412105

ن206465 5دبلوم عالي2االصمىعي 22925البرصةذكرعقيل قاسم حسير

6بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرنجم محمود نجم450945

ي529324
7بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكراحمد عبدالشهيد سبب 

8بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرمحمد جبار جمعة528034

9بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرامجد عبدالعزيز حميد528161

10بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرمحمود كطوف سويف528164

11بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرمحمود رحيم خميس528043

12بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكراحسان ريسان مكي412190

13بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرعلي عبدالباري حميد412356

14بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرجاسم محمد مهاوي206476

ن عباس جعفر527976 15بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرياسير

16بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرصباح ضيدان قاسم528026

17بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرمصطفن مطلك عبدالكاظم529392



ن محمد450947 18بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرعلي عبدالحسير

19بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرحسن جواد محمود7876

20بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرصباح سالم هاشم412168

ن نوري يعقوب193865 21بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرحسير

22بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرمصطفن كامل ابراهيم450961

23بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرمحمد اسعد ابوريشة529337

ي193864
24بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرحامد هادي راصن

25بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرعلي عبدالسادة عبدهللا5538

26بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكروائل عدنان محسن555363

27بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرسالم عبدهللا صالح529326

28بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرحيدر ابراهيم نمر528029

29بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرسجاد عبدالكريم حسون528017

30بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرسالم كامل عبود529384

31بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكراحمد ضياء جبار413174

32بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرزيد بهاء مانع412290

33بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكراكرم حطاب قاسم193846

34بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكربهاء علي يعقوب527963

ي محمد7886
35بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرعدي هانن

36بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكراحمد نجم علوان412228

37بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرسجاد ستار جواد193849

 علي غازي412152
ن 38بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرحسير

39دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكركرار سعد كاظم529386

ي7857
ن
ي عوف 40دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكراحمد عبدالنب 

41دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرعبدالرحمن سلمان صباح289105

42دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرعلي عبدالهادي مهدي547555

يف عبدالرضا206372 43دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرفالح شر

44دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرسجاد عبدالحسن محمد206382

45دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرحميد صالح عبدهللا206359

ي محمد5525
46دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرحيدر هانن

47دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرحيدر علي عبدالرحيم289108

48دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكراحمد كريم جاسم7903

49دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرستار جابر سعدون7959

هللا منصور192141 50دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرعالءالدين خير

51دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرحيدر بريس دواس450899

52دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرجالل سعدون خرصن412379

ن احمد جاسم529316 53دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرحسير

54دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرسعد وناس باشط5531

55دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرصابر علي عبدالرحيم192142

56دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرعلي عبدالحميد عبدالحي193844

57دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرمحمد كامل عبدالحسن206310

58دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرهالل بدار غانم529329

59دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرمرتح  حميد بناي529393

60دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرثائر نارص احمد289651

61دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرصالح جبار صالح527958

62دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرمكي جابر سعدون529150

63دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرسالم عبدالرزاق عبود450946

64دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرعالء شعبان عبيد413173

65دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكراحمد فيصل جاسب5478



66دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكراحمد عبدالواحد مضحي450956

67دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرشيماء كامل يوسف192154

68دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرمرتضن ابراهيم نمر529382

69دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرحسن عبدالحميد عبدالعزيز450944

70دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرمحمد عبدالكريم عبدالكاظم450949

71دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرعادل خضير حسن413183

72دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكراحمد جمعة رحيم529333

73دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرسجاد حافظ ثامر206346

74دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرعلي احمد عبدالجبار547667

ن كريم جاسم412388 75دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرحسير

76دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكررافد سعدون طبيج412302

77إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرقحطان كنعان مالك529389

78إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرفالح محمد جاسم555243

79إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرعلي خضير حسن555227

80إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرحازم محمد حسن412235

81إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرقيرص محمود نجم450948

82إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرصبيح جاسم نيشد413178

83إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرصالح ضيدان قاسم193857

ي غالي529302 84إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرحسن صي 

ي302749 85إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرعلي فاضل عبدالنب 

86إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرسامر نوري فنجان528145

87إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرمحمد فيصل عبدالرزاق8012

ن احمد عبدالجبار547556 88إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرحسير

1بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرمصطفن كاظم مطر6061

2بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكراحمد قاسم حميد413128

3بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرعبدهللا علي مطر412030

ي7081
ن
4بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكركرار ماجد عوف

5بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكركرار زيارة عذاب411290

6بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرمحمد اياد جاسب6979

7بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرمحمد ناظم خزعل411319

8بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكراحمد مظفر عبدالزهرة413139

ي7302
9بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرسالم عبدالشهيد سبب 

10بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرنور سعد مكي411821

11بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكراحمد زيد خلف192072

ن محمد411308 12بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرمحمد عبدالحسير

13بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكراحمد عبدالرحمن مرزوق413157

14بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكراحمد صباح نوري411758

ن عبدالحميد عبدالعزيز411654 15بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرحسير

16بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرعمار باسم محمد528305

ن7306 ن كاظم حسير 17بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرحسير

18بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرنجاح حسن خضير203023

ن امجد عبدالعزيز193955 19بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرمعي 

20بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرعلي ناظم رشيد193975

21بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرمهند عبدالرحمن حريب193950

ن محمد داود193951 22بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرحسير

23بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرامجد حميد صالح87397

24بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكررائد كريم قاسم6021

25بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرسيف جميل ابوريشة411797



ن ابراهيم خليل262455 26بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرحسير

 علي عبدالعباس528270
ن 27بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرحسير

ن عماد سليم203238 28بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرمحمدامير

29بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرمخلد راشد عبد262516

30بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرمنتظر محمدعلي جابر6052

ن زيد خلف7279 31بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرحسير

ن نارص كريم528570 32بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرحسير

ن عبدهللا411281 33بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرحيدر تحسير

34بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكركرار عبدالزهرة عبدالرضا7160

35بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكراياد سالم هاشم192082

36بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرمرتضن عبدالحسن مطر411980

37بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرعلي مجيد محمد289114

38بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرعقيل مهدي ضيدان193953

39بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرحيدر باسم محمد193935

40بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرمصطفن عليوي عبيد203221

ي528878
41بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكروسام احمد راصن

42بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرنور منتظر مهدي411767

43بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرامير عادل عبداالمير412477

44بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرحيدر قاسم حسن6007

45بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرعبدالوهاب عماد عبدالوهاب413137

46بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرحسن علي عجاج529310

47بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرحيدر عدنان ريسان289147

48بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرمحمد نجم عبادي193963

49بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكرانور صبيح جاسم411668

50بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةذكروضاح راشد عبد262761

51دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرهيثم يوسف ياش262441

52دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكريوسف جليل نون528753

53دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكراحمد صالح جوير6050

54دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرحيدر رياض شاكر7118

55دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكركرار جواد كاظم192074

56دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرعبدهللا حسن خميس411968

57دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرمنتظر كامل عواد6951

ن عادل عبدالحميد289113 58دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرحسير

59دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرحسن عيدان ازغير203155

60دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرمحمد قاسم فاضل5603

ن عبدالزهرة عبدالرضا7266 61دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرحسير

62دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرعلي ناظم مطر6066

63دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرحيدر هاشم صالح7007

64دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرمنتظر عبدالكريم صوينت203227

ي ضمد192081 65دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرقاسم عبدالنب 

66دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرانس مناضل عبداللطيف262544

67دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكراحمد عدنان فاخر411276

68دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكربسام فرج عبدالجليل412004

69دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكروائل عادل كاظم192087

70دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكراحمد مهدي ضيدان193952

71دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرحيدر حامد خلف193968

72دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكريوسف كامل عواد6912

73دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرانور عماد فاضل262506



74دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرعلي ابراهيم خليل411700

ن جمال محمد جوري193958 75دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرمحمد حسير

76دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرغيث هالل بدار262487

ن7143 77دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكراحمد علي حسير

78دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرعباس غالب داود528968

79دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكركرار علي عذاري87380

80دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرمحمود خالد محمد92220

81دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرمصطفن عبدالحسن طربوش6682

82إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكراحمد سالم عبدهللا262345

83إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرطارق نبيل طارق5589

84إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرعبدالرزاق عظيم عبدالرزاق193884

85إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرسيف هشام فيصل193902

86إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرخلف كريم خلف193901

ن ماجد حسن289133 87إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرحسنير

88إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرعلي قحطان ريسان206731

ن يوسف206619 89إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرمقدام عبدالحسير

ن262379 90إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرعلي طه ياسير

91إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرعلي خالد عبدالرحمن529090

92إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرسجاد حميد مجيد193907

ن حامد خلف193905 93إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرحسير

94إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرعلي موفق كاظم203229

95إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرعمار محمدسعيد عبدهللا193917

ن عبدالستار جبار193920 96إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرحسير

97إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرمحمد حامد سعيد193904

98إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرمصطفن عاطف مهدي206574

ن قاسم289068 99إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرمهدي ياسير

100إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرعلي قحطان عدنان528719

101إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرعلي يوسف يعقوب193918

102إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكركرار عظيم عبدالرزاق192114

ن حميد412799 103إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرطيف عبدالحسير

104إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرمهدي وليد رزاق206707

ن528656 105إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرمحمد غانم حسير

ي غالب193906
106إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرغالب هانن

107إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرعلي عظيم عبدالرزاق529247

108إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرمؤمل جمال محمدجوري193912

109إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرياش ثائر ياش289661

110إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرمصطفن حميد صالح5800

 علي خميس193898
ن 111إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرحسير

112إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرحيدر صباح رحيم411778

ي7815
113إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرعلي عبدالشهيد سبب 

114إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرصقر راشد قاسم528651

115إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرحسام ماجد حمود413120

116إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرمنتظر سعد خميس5834

117إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرسجاد محمد كامل206683

ن ستار جواد7810 118إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرحسير

119إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرحسن وليد محسن206696

120إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرمسلم هادي كاظم412585

121إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرسيف عبدالكريم حسن193895



122إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرمهدي قاسم فاضل5670

123إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرحيدر حسن عادل528561

124إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرعبدهللا جواد كاظم192128

125إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرعباس نجم محمود412845

126إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرعلي ناظم خزعل412725

127إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكريوسف تيسير مفتاح528704

يف206555 128إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرمحمد فالح شر

129إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرمصطفن سعد وناس7808

130إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكراحمد كامل عواد6778

131إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرحيدر عبدالكريم صيهود528593

ن رياض ادخيل412779 132إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرحسير

133إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكراحمد حامد سعيد193903

ي غالب192111
134إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرعمار هانن

135إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرمجتب  مجيد محمد7805

ن7782 136إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكراحمد كاظم حسير

137إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرمرتضن فياض عبدالواحد561441

138إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرمجتب  جميل مكي206638

139إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرسامي عبدالكريم سامي528710

140إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرعلي عبدالكريم صيهود528760

ن واصف سعدون412734 141إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرحسير

142إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكراحمد اسماعيل خليل193900

143إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرعبدالحسن علي عبدالحسن203225

144إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكركرار حيدر عبدالكريم193891

145إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكراكرم حميد مجيد193909

146إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرزين العابدين عبدالكريم جاسم528647

147إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرعبدالجبار نجم عبادي193910

148إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكراحمد اسعد فخري206591

149إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرعلي مظفر عبدالزهرة528663

150إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرعبدهللا فاضل عبيد555180

151إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرحيدر رحيم هيالن412813

152إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرمصطفن مناضل عبداللطيف262802

153إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرياش يوسف ياش262299

154إعدادية2االصمىعي 22925البرصةذكرحسن رحيم صينخ193899

155دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرسعد عودة عبد92386

ن5987 156دبلوم2االصمىعي 22925البرصةذكرغسان عبد الرزاق عبد الحسير

1ماجستير2االصمىعي 22925البرصةأنبىذكاء فايز محمد206322

صفاء علي اليذ206452
2ماجستير2االصمىعي 22925البرصةأنبى

3بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىحنان عبدالجبار زامل412280

ي529320
4بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىزهور صادق راصن

5بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىزينب بريس دواس450905

6بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىسىه فاضل حسون192146

7بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىاسيل عادل نوري193863

8بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىرحاب عيدان رحيم289645

9بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىفاتن فياض عبدالواحد561422

ن عبدالهادي جبار412257 10بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىحنير

11بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىنادية حسن محيبس193860

دعاء جميل مكي529243
12بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبى

13بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىفاطمة عيد حمد8030



14بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىزينب جميل مكي193859

15بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىرجاء عدنان عبود450907

16دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىانتصار عيدان زغير192156

ي192148 ة جبار عبدالنب  سمير
17دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبى

18دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىزينب شاكر جميل450950

19دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىوحيدة جبار عبدالحسن192144

20دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىليل فريد اسماعيل192152

21دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىمبن جابر منو289648

22دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىصفاء عبدالكريم عبدهللا528893

23دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىفاطمة رعد عبدالجبار412129

24دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىاوراس رشيد عبدالرضا206367

25دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىمبن عويد زامل5411

26إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىسليمة بناي عصفور412329

27إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىكفاية عودة نارص192140

28إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىشفاء ثامر هاشم529414

1بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىحوراء جبار مرزوق411299

2بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىحنان قاسم نصار193966

3بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىعذراء فايز محمد87483

4بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىعلياء عزيز مجيد203040

5بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىضح نجم عبادي193962

علياء سامي خلف193941
6بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبى

7بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىسارة كامل ريسان192097

ي خلف411889  عبدالنب 
ن 8بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىحنير

ن فاضل92347 9بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىابرار حسير

10بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىمروى عودة مشلوش6059

11بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىعبير عبداالمير سبيس192077

12بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىسفانة عبدالهادي جبار411338

13بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىبشائر احمد جاسم411945

ن فاضل87524 14بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىزهراء حسير

15بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىفاطمة محمد عبد547558

16بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىنور جواد زبون192090

17بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىنورالهدى رعد قاسم158561

18بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىفاطمة احمد مالك6970

19بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىزينب فالح حسن203088

ي بدري192076
20بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىاالء ماصن

21بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىسماح رياض ادخيل411849

22بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىهبة صباح محسن6049

23بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىهبة رعد عدنان193971

24بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىسارة محمد خلف528335

ن فاضل92186 25بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىمروة حسير

26بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىابتهال حمادي عيدان203145

27بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىزينب باقر شاكر92396

28بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىعلياء جواد زبون192078

29بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىنبأ محمد حيال411917

30بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىسمية عبدالكريم صيهود528606

31بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىسح  جبار غصة6828

32بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىصابرين باقر شاكر87727

33بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىبتول رحيم صينخ203181



34بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىمروة عبدالحميد عبدالعزيز411352

35بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىعذراء احمد سالم528317

36بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىضح سامي خلف193944

37بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىاشاء احمد كاظم87430

38بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىمالك انس مالك192085

39بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىشهد زيارة عذاب411809

40بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىدينه خلف جهاد3515

41بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىهبة عبدهللا نعيم528246

42بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىابابيل فؤاد صابر203004

 علي450902
ن 43بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىازهار حسير

نبأ حسن علي192073
44بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبى

45بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىاالء سعد وناس7249

46بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىزهراء عبدالكاظم اسود192079

47بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىفاطمة اياد جاسب7232

48دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىمروى عالء مجبل192091

49دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىرنا محمد مهدي6933

50دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىزينب صباح خضير6031

51دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىزينب عبدالكريم عبدالكاظم413125

52دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىفاطمة حيدر معتوك529168

ن محمد خضير92375 53دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىياسمير

54دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىتغريد فيصل نجم529020

55دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىزهراء خالد صبار203135

56دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىنورالهدى حسام عبدالملك547668

57دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىخديجة عبدهللا صبيح411722

58دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىدعاء عبدهللا شاكر87554

59دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىسح  فاروق فؤاد192071

60دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىسارة خزعل ابراهيم412018

61دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىوفاء عبدالهادي جبار411870

62دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىزهراء عبدالكريم صيهود528601

63دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىمروة صالح جاسب411905

64دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىزهراء جاسم محمد7054

65دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىمروة كامل ريسان192095

66دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىرحاب محمود شاكر6015

67دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىعال عبداالمير سبيس192094

ن خضير528345 68دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىريام ياسير

69دبلوم2االصمىعي 22925البرصةأنبىالحوراءزينب محمد جمعة411989

االء علي اليذ450896
70إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبى

71إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىليل فاضل كريم7822

ن زيارة عذاب529049 72إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىبنير

73إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىسارة عبدالعباس عبدهللا412766

74إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىسارة حازم بدر262388

75إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىريام عبدالرزاق عبدالجليل289135

اباء جميل مكي206654
76إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبى

77إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىمريم جبار يعقوب5857

78إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىاشاء حمدان جاسم528692

79إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىاليث محمد جاسم528584

80إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىهدى كريم جاسم192125

81إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىهنادي عبدالهادي جبار412683



االء جميل مكي206605
82إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبى

83إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىصفاء عودة عبدهللا528699

84إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىبلسم حامد عبدالرحمن193886

ن عبدالرزاق عاشور193921 85إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىبنير

86إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىمريم عصام مزعل192120

87إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىمنار صادق كاظم193897

88إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىفرح صالح جبار192106

89إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىنورالهدى صباح ضيدان193914

90إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىزينب علي خميس193889

91إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىزينب عبدالحميد عبدالعزيز412746

92إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىمريم العذراء خالد صبار450911

93إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىنرجس وليد بدر412758

ي مهدي192130
94إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىدعاء راصن

95إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىزينب عبدالكريم يعقوب412834

96إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىفاطمة محمد جاسم192109

97إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىاالء جبار مرزوق412549

ي ضمد192117 فاطمة عبدالنب 
98إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبى

99إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىفاطمة عصام مزعل7804

اشواق عبد مكي203211
100إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبى

101إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىخديجة عبدالرحمن مرزوق412712

102إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىسح  كريم جاسم192123

103إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىكوثر اياد جاسب7818

104إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىشمس كريم جاسم192121

ن انس مالك412039 105إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىحنير

106إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىفردوس محمد جاسم192107

107إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىزينب جبار مرزوق528723

108إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىنور عبدهللا صبيح7813

109إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىشهد جبار مرزوق528729

110إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىدنيا ستار جبار528681

111إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىزينب حيدر عبدالكريم193892

112إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىجنان عظيم عبدالرزاق192113

113إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىبدور هالل بدار262374

وفاء فؤاد علي528579
114بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبى

115بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىنهال احمد عبدالكريم192080

ن محمد7275 116بكالوريوس2االصمىعي 22925البرصةأنبىوالء حسير

117إعدادية2االصمىعي 22925البرصةأنبىانعام يوسف فيصل411834

1ماجستير2الموفقية 22926البرصةذكرعلي عبدالخالق احمد194355

ن يونس عبود400244 2ماجستير2الموفقية 22926البرصةذكرتحسير

3بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرماهر عدنان داود511756

ن صالح400311 ي عبدالحسير
 
4بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرعبدالباف

ن500842 5بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرسعود محمد ياسير

6بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرحيدر عبداالمير سالم484610

7بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرمحسن نعمة محسن17739

8بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرعلي عبد علوان511754

9بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكروميض صالح هادي403593

10بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكروليد بريدي عبيد289082

11بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرحيدر عبدالعزيز هاشم484603

12بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرانور عبدالكريم علي511758



13بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرحسن محمد عبيد402851

14بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرعمار سلمان عبدالرسول484611

15بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرحازم طالب عباس194325

16بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكركريم عبدالرزاق عيىس11242

17بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرعلي فاضل عباس511289

ي450937
18بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرحيدر توفيق سبب 

ن صالح484600 19بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرعبدالمطلب عبدالحسير

20بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكررافد عبداللطيف محمد400631

21بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكراحمد مهدي رضا450959

ن شهيف418420 22بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرمحمد حسير

23بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرمنذر قاسم هيال533836

24بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرمحمد اسماعيل خليل404562

25بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكراحمد علي احمد418321

ي سعدون خرصن194354 26بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرخير

27بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرعقيل رحيم جبار484601

28بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرماهر محمدسعيد عزيز547561

29بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرلطيف نزار لطيف501065

ن عبدالجليل جمعة53378 30بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرحسنير

31بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرمهند شهاب احمد401757

32بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرحسن طالب حسن11251

33بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرحسن عبدالسيد شبل402950

34بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرعباس فاضل صالح211831

ن484590 ن عالء حسير 35بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرحسير

 علي194353
ن 36بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرمحمد حسير

37بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرحيدر صباح نارص194363

38بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرعبدهللا محمد غازي17722

39بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرعالء مسلم خلف17726

ن عبدالزهرة عويد418297 40بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرامير

ن طارق جوهر246870 41بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرحسير

ن محمد حسن17719 42بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرامير

43بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكركرار موس عويد53387

44بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرعلي سمير درويش486545

45دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرعبداالمير صنكور موس404685

46دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرسامح عبدالودود عبدالحميد533837

47دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرعبدهللا سلطان عبطان194340

48دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكربسام جميل كاظم403407

49دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرعلي عيىس خلف547562

50دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرمحمود شاكر نعيم450958

ن556663 51دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرابراهيم عبدالمطلب ياسير

52دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرعلي اسماعيل خليل403774

53دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكركرار محمد عبدالعالي484614

ن عبدالرزاق402452 54دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرعلي عبدالحسير

55دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكراكرم صالح الدين يوسف484607

56دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكركاظم رياض فالح501031

57دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرمحمد نادر خلف511757

58دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرقيس فاضل عبدالسيد17499

59دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرعقيل باسم كريم450938

60دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرذوالفقار شهاب احمد405001



61دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرحسن جبار عبدعلي438792

ن511285 62دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرموس عبدالرضا حسير

63دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرعلي داود سلمان484595

64دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرصفاء شاكر عبدالكريم400741

65دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكراكرم احمد بدران400427

66دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرمحمد عبدالعظيم علي194349

67دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرمحمد عبد حارصن484605

68دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرمرتضن داود سلمان484599

69دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرمرتضن طارق محمد511287

70إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكراياد فالح حسن418162

71إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرزيارة محمد ثامر194342

72إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرزكي عبدالصمد مجيد53376

1ماجستير2الموفقية 22926البرصةذكرحامد شاكر محمود15112

ي246971 2بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرعلي سمير لعيب 

3بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكركرار باسم داود194414

4بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرحيدر عبدالزهرة محسن511294

5بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرحسن صالح عودة511751

6بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرحسام عبدالرحمن جاسم194428

7بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرزياد طارق محمد15652

8بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرحسن فالح محمد15705

9بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرمثبن عبدالرحمن جاسم194406

10بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرعلي عبدالوهاب حمزة511296

ن15020 11بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرحيدر عالء حسير

12بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرسيف هللا عادل سهيل17160

ن علوان17205 13بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرعلي حسير

ن يوسف53560 14بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرعلي حسير

ن علوان17214 15بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرحيدر حسير

16بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرمحمود شاكر جمعة194411

17بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكركرار حميد عبدعلي53336

ن450952 18بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكراسعد درمان ياسير

ن194421 19بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرمخلد درمان ياسير

20بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرسيف احمد غازي53308

21بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكراحمد عبدالرحمن جاسم194409

22بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرطالل حميد عبدعلي53334

23بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكراحمد عبدالكريم نارص194431

24دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرمنير شاكر عبادي394313

ن17354 25دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرمرتضن عماد عبدالحسير

26دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرحسن علي عباس398938

27دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكريوسف صالح عبدهللا15726

28دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرزياد طارق كريم246949

29دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرشي  رياض عباس15516

 علي عبود194434
ن 30دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرحسير

31دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرمصطفن بكر عبدالوهاب484562

32دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرميثم عدنان محسن194425

33دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرالحمزة عيدان هندال15054

34دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرمحمد طارق محمد15666

35دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرسجاد صباح هادي194393

36دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرمحمد حيدر حمد395620



37دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرعلي صباح هادي398704

38دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكراحمد بكر عبدالوهاب484563

ن حيدر عبداالمير484560 39دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرحسير

40دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكراحمد عدنان كاظم511293

41دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرعلي فاضل عباس484558

42دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرعلي عبدالكريم حسن396627

43دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكراحسان فوزي شنان17242

ن194465  علي حسير
44إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرمرتضن

ن عبدالرضا لفته194464 45إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرحسير

46إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرعبدالوهاب شاكر عبادي394387

47إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرمراد لطيف سالم14236

48إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرعلي حمود اسماعيل289079

49إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكركرار عبدالكريم كاظم16775

50إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرسجاد فالح محمد53475

 عبدعلي جلو194460
ن 51إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرحسير

ن عمار محمد16720 52إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرحسير

53إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرمحمدالصادق مرتضن نارص396812

54إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرعبدالرحمن احسان حميد484561

55إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكريوسف فاخر حيدر394524

56إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرجعفر شاكر جمعه450951

57إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرسيف رعد عيىس194470

58إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرحسن مصطفن كامل14855

59إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرعادل سالم خيون417899

60إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرمحمدعلي نائل علي16683

61إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكراحمد سمير شي 194405

62إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرصادق باسم كريم16566

63إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرزين العابدين كريم عبدالرزاق194461

ن عبدالجبار محمد15636 64إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرحسير

ي194472 65إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرحسن عالء عبدالنب 

ي نارص511297 66إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرعلي ناج 

67إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرعباس ثامر ضمد417331

ي194466 68إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرزين العابدين طارق ناج 

69إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرحسن عبدالرضا لفته194447

70إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكراحمد مؤيد يونس547559

71إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكراحمد ضياء جعفر14818

72إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكراحمد وسام صالح395303

ي194467
73إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكررضا علي شمحن

74إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرنور محمد فاضل16624

75إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكركرار وليد بريدي14575

76إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرمحمد مزعل مذخور194398

77إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرعلي غازي عبدهللا484568

78إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرعلي صباح طاهر194459

79إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرمصطفن عباس رزاق194458

80إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرعلي حسن عباس247147

81إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرعباس مكي الزم14727

82إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرعلي كاظم حبيب394808

83إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرمحمد فاضل عباس194463

84إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرحسن زهير مذخور194441



85إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرحيدر ماجد هادي194439

 علي عباس15234
ن 86إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرحسير

ن شاكر عبيد53551 87إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرحسير

88إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرعلي السجاد عباس عبدالكريم417361

89إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرمصطفن عبدهللا هادي395499

ي395384
90إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرعلي كاظم مزانن

91إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرعباس صباح حنون194446

هللا194469 92إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرمحمد ناهض خير

ن جاسم14680 93إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرعبدهللا معير

94إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرصادق عبدالكريم صنكور14615

95إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرمحمد صباح كاظم484569

96إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرباقر باسم كريم16523

ن صادق محمد14253 97إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرحسير

98إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكراحمد تموز عبود547565

ن يعقوب484572 99إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرمحمد حسير

 عبدعلي محمود53496
ن 100إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرحسير

101إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرصالح وسام صالح394990

 علي عباس399261
ن 102إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرحسير

103بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةذكرمرتضن كامل كركوش17252

104دبلوم2الموفقية 22926البرصةذكرعدي عدنان محسن246961

105إعدادية2الموفقية 22926البرصةذكرعباس طه عباس502310

1دكتوراه2الموفقية 22926البرصةأنبىاالء عبدالعزيز هاشم484596

2بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىجيان خالد حسك484609

3بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىسهام احمد ياش440390

ن402639 4بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىرباب نارص حسير

والدة حسن علي484602
5بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبى

ن عباس17733 6بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىنادية حسير

7بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىهنادي عبدالجليل جمعة194362

ي511759
8بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىاحالم حاتم راصن

ن401688 9بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىهبة كامل عبدالحسير

10بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىاشاء عدنان عثمان484606

11بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىرسل حمزة عباس403206

12بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىنهاد عبدالكاظم حنظل194336

13دبلوم2الموفقية 22926البرصةأنبىاخالص زبون دهش289085

14دبلوم2الموفقية 22926البرصةأنبىصبيحة دعيس حلبوص484592

15دبلوم2الموفقية 22926البرصةأنبىزينب سالم خيون484594

16دبلوم2الموفقية 22926البرصةأنبىجماهير عبد خليوي484597

ي مري484598
ة عان  17دبلوم2الموفقية 22926البرصةأنبىامير

18دبلوم2الموفقية 22926البرصةأنبىزهور خضير كاظم556863

ن211866 19دبلوم2الموفقية 22926البرصةأنبىمروج طه ياسير

20دبلوم2الموفقية 22926البرصةأنبىانغام كمال فندي194343

21إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىالهام كامل شاكر211943

22إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىاالء عباس علوان484604

لمياء ضمد مكي501047
23إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبى

شيماء عصام علي17368
1بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبى

ي194419 2بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىنور عادل شر

3بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىحوراء سالم حسن14982

4بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىنسيبة خلف عجيل194422



ي داود سلمان17344
5بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىامانن

6بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىسحر جميل عبدهللا194427

7بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىايات عبدالكريم كاظم194400

8بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىنور عبدالكريم عطشان442661

ن53291 9بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىساره طه ياسير

ن246995 10بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىبتول احمد عبدالحسير

ن441512 11بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىايالف مهدي حسير

ي عبدالرحمن53322
ين وصفن 12بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىشير

 علي17275
ن 13بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىشيماء حسير

14بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىهيام داود سلمان53354

 علي417973
ن 15بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىزمن ياسير

16بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىفرح عبدالكريم كاظم17174

17بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىرباب عبود عباس400138

ي عبدالرحمن53330
ن وصفن 18بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىحنير

هدى حسن علي53319
19بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبى

20بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىنبا رمضان زيدان547676

21بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىايناس حبيب مجيد194401

ن194423 22بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىبتول مجيد حسير

ن17258 23بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىضح عماد عبدالحسير

24بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىزهرة مهدي رضا16307

ايمان حسن علي396505
25بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبى

26بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىنىه سعدي شاكر417865

27بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىمناهل صبيح يونس397817

28بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىايات محمد خليل398810

ي194395 29بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىزهراء طارق ناج 

30بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىخديجة صبيح يونس397914

31بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىزهراء جواد كاظم194396

32بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىخديجة جمعة حمدان194430

33بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىخلود خليل ابراهيم194426

34بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىنبا صباح هادي53352

35بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىايمان يحبر غالم396257

36دبلوم2الموفقية 22926البرصةأنبىهديل صبيح يونس397648

ي547675  عبدالنب 
37دبلوم2الموفقية 22926البرصةأنبىرشا مصطفن

38دبلوم2الموفقية 22926البرصةأنبىعهد طارق محمد15181

39دبلوم2الموفقية 22926البرصةأنبىفاطمة مهدي رضا15254

40دبلوم2الموفقية 22926البرصةأنبىرنا جبار شحان397449

41دبلوم2الموفقية 22926البرصةأنبىهبة شاكر عبادي17337

شفاء عصام علي17360
42دبلوم2الموفقية 22926البرصةأنبى

43إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىمريم غازي عبدهللا484567

44إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىوصال داود سلمان53466

45إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىلميس نزار لطيف53523

46إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىسح  اياد فالح53531

 علي غازي14799
ن 47إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىبنير

48إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىعال عبدالكريم طعمة484564

ن194448 49إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىايناس مهدي حسير

50إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىنور ماجد عبد194453

ن194473 51إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىغدير مهدي حسير

52إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىزينب عاطف عبدالرحمن53509



53إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىفاطمة مفيد عبدالرزاق395152

زهراء عبدالعظيم علي247192
54إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبى

55إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىسارة اياد فالح14496

ن تعبان440761 56إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىغيداء امير

57إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىرسل صبيح يونس484570

58إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىايات خالد حسن394701

هالة هادي علي16658
59إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبى

60إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىصبا عودة مالك53453

61إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىضح محمد يالي484565

رفل نائل علي16729
62إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبى

63إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىسحر عاطف عبدالرحمن53483

64إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىضح رحيم محمد484559

65إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىفاطمة حيدر عبداالمير484566

ن احمد غازي194457 66إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىام البنير

67إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىزينب سعدي شاكر486536

هديل حسن علي450939
68إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبى

69إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىازهار صالح عكرب17332

70إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىيرسى عامر صبيح14543

71إعدادية2الموفقية 22926البرصةأنبىسح  جواد يوسف247173

72بكالوريوس2الموفقية 22926البرصةأنبىهديل محمد خضير194429

غام احمد طالل165305 1ماجستير2الفراهيدى 22927البرصةذكررصن

2ماجستير2الفراهيدى 22927البرصةذكرسالم عادل عبود165295

ن خضير محمد55336 3بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرحسير

4بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرارشد قاسم زيارة55341

5بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرهيثم محمد زهير289774

6بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرضياء صالح طعمة121514

7بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرعلي عبداالمير عبدالرضا479193

8بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرايمن طالب جاسم289271

ن هادي محمدجواد55348 9بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرمعي 

10بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرواثق عبدهللا عبد381276

ن محمود عبدالستار320194 11بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرحسير

12بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكروسام فارس ياس121505

13بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرعلي عبدالرحيم نعيم511715

14بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرعمر عبدالكريم جاسب419873

15بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرمصطفن كامل صادق121140

16بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرعلي صالح عبدالجليل211790

17بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكريوسف يعقوب يوسف382004

18بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرعمار عبدالسالم احمد121511

19بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرعماد عبدالرحيم نعيم511716

20بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرعباس عبدالحسن محمد476868

21بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرقبس عبدالكاظم عبدالجليل72436

22بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرشكيم عبدالكريم عطية534259

23بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرمحمود عدنان محمود271754

24بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرعلي عبدالكريم مجيد382009

ن زهير مطرود511356 25بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرحسير

26بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرعلي مرتضن محمد301261

ن كمال حسن511714 27بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرحسنير

28بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرعبدالعزيز عبيد ظاهر534233



29بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرسعد علي جليل534250

30بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرميثم عادل كاظم55352

31بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرعلي صباح مهدي381991

32بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرعلي عبدالباري عزيز475742

33بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرعلي عادل عبود121495

34بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرمهدي صباح مهدي382019

ن165289 35بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكراسامة غسان حسير

36دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةذكرمنير عبداالمير عبدالجبار165299

37دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةذكرمحمد عبدالجليل يوسف289778

38دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةذكرنظير كاظم جواد92008

ن عبدالوهاب165334 39دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةذكرعالء حسير

40دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةذكرمحمد صالح هادي320287

41دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةذكرهايل علي عبود533800

42دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةذكرحسن جاسم داود247169

43دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةذكرعباس حسن جابر556726

44دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةذكرصكر ثائر عبدالوهاب381284

45دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةذكركرار عبدالستار جبار382007

46دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةذكرسيف فالح حسن381274

47إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرمانع هاشم هادي210033

48إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكريحبر مالك عيىس72145

49إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرماجد محمد مسلم511360

50إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرعماد عبدالسيد مداحر92047

51إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرسالم عبيد ظاهر475700

52إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرمحمد خالد عون121260

53إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكراحمد جابر عبدالمنعم534263

ن121801 1بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكراحمد غسان حسير

2بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكريوسف عادل عبود478983

3بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرحسن طارق صالح511347

ن55377 ن عقيل حسير 4بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرحسير

5بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرعلي سليم كاظم121812

6بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرعبدهللا غازي حسيب511355

7بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرعدنان عبدالصاحب حسن72073

8بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرحسن عبدالصاحب حسن165233

9بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرمحمد نرصت محمد نهاد210040

ن حسن382174 10بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرحسن عبدالحسير

11بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرمحمد غضبان جالب289279

ن55380 12بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرمسلم عقيل حسير

ن حسن55371 13بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرعلي عبدالحسير

14بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرمحمد فارس احمد534307

15بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرنسيم يعقوب يوسف381225

16بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكراحمد خالد عبد289275

ن121857 ن مرتضن عبدالحسير 17بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرحسير

18بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرحيدر عبدالوهاب حيدر55388

19بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكراحمد محمد احمد211849

20بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكراحمد عبدالرحيم ظاهر121827

21بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرمحمود اسعد محمود271792

22بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرحيدر محمد مهدي271780

غام محمد مطر381251 23بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكررصن



24بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرعلي حميد خليل120326

25بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرسنان كامل مناجي165244

ن صالح هادي55392 26بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرحسير

27بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرصالح امير صالح387490

ن هواز165263 28بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكراحمد عبدالحسير

29بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرعبدهللا بهجت حسن120366

30بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرعبدالحسن حسن عبدالحسن534295

31بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرحسن عبدالزهرة عبدالصاحب165242

32بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرمرتضن عبدهللا جاسم55386

33بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكريوسف عبدالحسن محمد120336

34بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرعلي فارس اسماعيل419043

ن حسن55363 35بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكراحمد عبدالحسير

ن باسم محمد حسن120354 36بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرحسير

37بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكراياد محمد فاضل120349

38بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرسلمان انور هاشم165265

39بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرعبدهللا سليم كاظم121843

40بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرمحمود قاسم حسن211771

41دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةذكراحمد عبدالحسن محمد121835

42دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةذكرعلي محمد مهدي271788

43دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةذكروسام فائق قاسم121850

44دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةذكرعلي امير صالح387447

45دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةذكرعلي ضياء غضبان165253

انتك كريكور381256 46دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةذكراراز اني 

47دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةذكراحمد عبدالخالق سعيد165309

48دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةذكرعبدالعزيز فاضل عبدالعزيز121823

49دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةذكرعلي وحيد فريد450940

50دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةذكرمحمد حبيب عبدالخرصن418907

ن120387  علي عبدالحسير
51دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةذكرمصطفن

ن هاشم55383 52دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةذكرهاشم امير

53إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرمصطفن اياد عبدالحميد320047

54إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرمحمد ماهر حمد121726

55إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرمحمدفهىمي احسان محمدفهىمي556710

56إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكركرار هشام محسن87270

57إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرعبدهللا عبدالرسول عبدالكريم165327

58إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرعمار وليد يحبر511377

ن511370 59إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرحيدر عدنان عبدالحسير

60إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرحسن عقيل عبدالواحد120106

61إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرسجاد جعفر محمد55300

ن511375 62إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكركرار عقيل حسير

63إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكراحمد هيثم محمد120017

64إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكريوسف عبدالكريم عبود387307

65إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكراحمد نزار مسلم511367

ن يحبر رجب511345 66إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرحسير

67إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرمنتظر يحبر رجب478888

ن544822 68إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرعلي عدنان عبدالحسير

69إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرقاسم عبدالحسن محمد121718

70إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرحميد مجيد محمد419609

71إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرحيدر احمد صالح55317



72إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرعبدهللا كريم فاضل87255

73إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكركاظم محمد عبدالهادي55287

74إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرمحمد عبدالرضا محمد387152

75إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرمحمد بشار سالم165335

ن باسل صبيح165326 76إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرحسير

77إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرزين العابدين علي عبدالصاحب320100

78إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكررعد ياش عامر120035

79إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكررضا عبدالرسول عبود289781

80إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرضياء احمد جمعة211775

81إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرشاكر محمود عبدالوهاب165316

82إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرفاضل عباس سعيد511363

83إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرمحمد زهير صالح319860

84إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرحسن باسل صبيح165330

85إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرمهدي هيثم محمد120067

86إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرليث ثائر مؤيد419572

ي556727
 
87إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكراحمد اياد عبدالباف

88إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرجواد كاظم عبدالوهاب120110

89إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرمحمد عباس جياد55308

90إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرحسن مرتضن محمد381260

ن271770 91بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةذكرمحمد مهدي حسير

92دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةذكرميثم سعودي عبدهللا72394

93دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةذكرحيدر محمد زهير120433

94إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةذكرحيدر جبار هويدي165237

1بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىزهره محمود عبود121108

نجلة فؤاد علي511359
2بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبى

3بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىهمسة ميعاد عبدالزهرة381268

4بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىفاطمة نعمة عبد511358

5بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىازهار نعيم مظلوم165337

6بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىنور سالم عبدهللا165338

7بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىانفال صباح مهدي511712

ي271765  عبدالنب 
ن 8دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةأنبىرفيف حسير

ي121428 رنا جواد عبدالنب 
9دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةأنبى

10دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةأنبىزينب عبدالمجيد عزيز382038

ن381265 11دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةأنبىهدى عباس حسير

ي اسماعيل419054
1ماجستير2الفراهيدى 22927البرصةأنبىيسمينة حف 

2بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىشهد عبدالكريم فاضل387558

3بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىهبة عادل عبود479007

4بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىايات هادي محمدجواد271794

ن عبدالرضا محمد382144 5بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىحنير

ن120313 6بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىرسل نجم عبدالحسير

7بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىاية كريم فاضل120298

8بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىايات عبدهللا عبد165298

9بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىزينب جمال حسن511352

10بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىزينب عبدالكريم جاسم419062

11بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىسارة عبدالحليم عبدالسيد419656

12بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىشمس فرزدق طاهر511351

13بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىزهراء محمد عابدين274610

14بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىرنا كاظم حسون319979



15بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىخنساء ضياء غضبان165255

16بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىايمان صادق محمدجواد419010

ن165312 17بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىزينب صالح حسير

18بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىرند عادل محمد165318

19بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىفاطمة جاسم داود67332

ن120370 20بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىسارة اسعد حسير

21بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىجمان بشار سالم165231

22بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىورد عبدالكريم فاضل387529

23بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىرهام عبدالرضا محمدجواد381220

24بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىسكينة ستار جبار55367

ن165269 25بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىفاطمة صالح حسير

26بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىفرقان نزار مسلم511349

ن عبدالوهاب165250 27بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىعال حسير

28بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىحوراء سليم كاظم121818

29دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةأنبىزينب عبدالباري عزيز382165

اس يوسف عبدالحميد165307 30دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةأنبىني 

31دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةأنبىعلياء سليم كاظم121808

32دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةأنبىسىه ستار جبار120291

نور ماجد علي120431
33دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةأنبى

34دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةأنبىرشا عبدالزهرة خليل476849

35دبلوم2الفراهيدى 22927البرصةأنبىزينب باسم محمدحسن120345

36إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةأنبىسارة باسم محمدحسن120086

37إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةأنبىحوراء صادق محمدجواد387350

38إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةأنبىمروة فاضل احمد419632

39إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةأنبىهدير منذر عيىس165333

40إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةأنبىفاطمة نوفل عبدالرزاق387265

ن511371 41إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةأنبىنورالهدى عدنان عبدالحسير

نورالهدى علي هادي387215
42إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةأنبى

43إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةأنبىايات صفاء وارد165238

44إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةأنبىمروة عبدالحليم عبدالسيد419667

ن120077 45إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةأنبىفاطمة اسعد حسير

ن511373 46إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةأنبىسارة عدنان عبدالحسير

47إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةأنبىشى ستار جبار289265

48إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةأنبىسندس بهجت حسن121712

ي121742 هدى حامد عبدالنب 
49إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةأنبى

50إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةأنبىكريمة عبدالكريم جاسم419679

ي556750
 
51إعدادية2الفراهيدى 22927البرصةأنبىمريم اياد عبدالباف

52بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىانغام ابراهيم جعفر120306

53بكالوريوس2الفراهيدى 22927البرصةأنبىحسنة موس حنتوش165304

 علي مهدي239246
ن 1ماجستير2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

2ماجستير2شط العرب 62928البرصةذكرعدي ابراهيم موس102998

3ماجستير2شط العرب 62928البرصةذكرحيدر ظاهر شهل102705

 علي237909
ن 4ماجستير2شط العرب 62928البرصةذكرثامر حسير

5ماجستير2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد عبدالكريم نجم387100

6دبلوم عالي2شط العرب 62928البرصةذكررياض جبار صالح515674

ن238004 7بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرمسلم محسن حسير

8بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعبداالمير صالح جعفر387310

9بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرمؤيد حسن عبود542225



10بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرخليل ابراهيم موس515464

11بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكركاظم جبار سفيح102892

12بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكركامل عبدهللا عبدالرضا387257

13بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرهاشم عبدالصاحب محسن514125

ن237925 14بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرطالب عبدالزهرة حسير

15بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعبد زيارة مسعد87369

16بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرثامر علي حمد515383

ن حمد291719 17بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرسالم عبدالحسير

يف103179 18بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعلي ثامر شر

19بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرراسم محمد عبدالعالي386794

20بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرفاضل عباس حبيب237961

ي سلطان87104 21بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعباس خير

22بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعلي صباح عذاب515375

23بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكركاظم عباس هادي237958

ي515149 24بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرميثم ابراهيم عبدالنب 

25بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرظافر خضير عبدالقادر239550

ن نعمة103356 26بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرسمير عبدالحسير

27بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد سعد حبيب515389

28بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرمازن جعفر يعقوب515368

29بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرصفاء خزعل عبدالزهرة386763

30بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرناظم محمد جاسم515144

31بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرماهر حسن عبدالوهاب515249

32بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرجعفر صادق مهدي102849

33بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرازهر نوري محمدعلي237865

34بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرنوفل ظاهر شهل102737

35بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرحيدر جابر علي237932

36بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعدي قاسم عودة239293

37بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكراحمد كاظم ابراهيم238910

ن جاسم515760 38بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكراسامة ياسير

39بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرليث شاكر جاسم515163

40بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعاطف ظاهر شهل103514

41بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرقاسم خلف حبيب291812

42بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكررياض صباح الزم387122

43بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعبدهللا عبداالمير فاضل387340

44بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرجابر عبداالمير فاضل237917

 عبدعلي237943
ن 45بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرماجد محمدامير

46بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرغفار عبدالخرصن شهل237906

47بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد مريش غضيب515474

48بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرمنذر داود عويد237938

ن جاسم515613 ن ياسير 49بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرحسنير

50بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكروالء معتوق عذافه104143

51بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرمنتظر جبار يرس238755

ن نارص محمد237871 52بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

53بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرمصدق جعفر طالب515157

54بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعمار جبار يونس237982

55بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعلي حميد جواد291820

56بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكربدر عبداالمير زكي237873

57بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعمار عبدالمهدي عبدالرزاق387278



58بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعبدالسالم حسن عطية387240

ي سبع237949 59بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكراحمد عبدالنب 

 علي237975
ن 60بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعمار حسير

61بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعبداالمام خلف جاسم90625

ي387027 62بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرياش ابراهيم عبدالنب 

63بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرحسن عبدالكريم جاسم515340

ن نعيم عبدالرحيم237970 64بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

65بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعلي لفته عيىس103728

66بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرحسام علي محسن515239

67بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد قاسم صبيح239224

68بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعلي جاسم جابر237877

69بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكروسام عباس عبدالزهرة515535

70بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرحسام محمد جاسم239110

71بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرحسن شاكر عزيز515212

72بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعلي حسن فالح291801

73بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرجعفر عبدالكريم صالح237973

ن قاسم عبدهللا515060 74بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

75بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد كاظم جعفر386875

76بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعلي سامي الزم237870

77دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمكي عبدالحسن مكي237986

ن محسن515423 78دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرجعفر حسير

79دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكراحمد قاسم محمد238935

80دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرباسم ابراهيم موس102804

81دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرنزار عبدالقادر عبدالعالي237895

82دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعبدالكريم يعكوب ابراهيم239207

83دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرسالم محسن علي237863

84دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرابراهيم عباس موس387040

ن عبدالكريم ياش238780 85دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعبدالحسير

86دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحامد هادي محمد387326

ي515801 87دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد مجيد عبدالنب 

88دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمهند عباس عبدالعالي514557

89دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرناظم يعقوب يوسف237945

 علي102779
ن 90دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحيدر حسير

91دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعلي مرتضن عيىس515456

92دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد توفيق عزيز103427

هللا حيال386984 93دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكركاظم خير

94دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمازن بدر نمر515361

95دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكررزاق نارص قاسم514573

ي عباس542219
96دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد راصن

97دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرجميل عبدالعالي علي90743

98دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعلي جميل قاسم237891

99دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحسن هادي اسحاق386816

100دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمسلم عدنان غضبان239140

101دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعاطف علي محسن515698

102دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحسام ماجد مزهر237923

103دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكراحمد عبدالسادة محسن239101

104دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحافظ بدر نمر239171

105دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرستار جبار يونس239300



ن جابر237893 106دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكريوسف حسير

107دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرجبار عبداالمام عيىس237890

108دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعادل لفته كاظم237866

109دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرصفاء عبدالزهرة احمد515179

 علي كاظم237918
ن 110دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

111دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكراحسان قحطان وادي237862

112دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرميثم احمد عبدالزهرة291709

113دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمالك مجيد حبيب87110

114دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرجمال عبدالنارص فالح237951

115دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد عمران صالح515588

116دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد فالح حسن90772

117دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعباس حمزة عباس87362

118دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرهشام نارص عودة237874

119دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرسعدون سالم علي515300

ن سعد حبيب237868 120دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

121دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعلي عبداالمير عبدالحسن515245

122دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرسجاد مهدي صالح237912

123دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرصباح عباس صالح237933

124دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد عبدالزهرة حسن237876

125دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرنشىمي محمد جاسم102941

ي238845 126دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرخالد موحان عبدالنب 

127دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحسن جعفر محمد515754

ن515776 128دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرناظم حسن حسير

129دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد علي كاظم291655

 علي386897
ن 130دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعلي حسير

131دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعباس عبدالكريم صالح291840

ن386919 132دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكركرار باسم عبدالحسير

133دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحيدر كريم خضير239093

134دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرانور قحطان وادي238007

135دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكراحمد طالب عبدالزهرة387218

136دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرهادي جاسم محمد291944

137دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكراحمد كاظم جعفر237980

138دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعلي سالم عبود386862

139دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعلي حمزة عبود291828

ن نعمة515326 140إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعلي عبدالحسير

141إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرجاسم محمد حبيب291669

142إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعقيل احمد يعقوب238770

143إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرفيصل غازي شناوة515193

144إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرازهر مجيد علي515170

145إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمنذر احمد فاخر238983

146إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرشمد قاسم عبدالحسن542228

147إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرميثم محسن منصور238952

148إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعباس علي حمود514583

ن104001 149إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرسمير علوان ياسير

ن محمد يعقوب238012 150إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعبدالحسير

151إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد جاسم عبود387070

1ماجستير2شط العرب 62928البرصةذكرحيدر عبدالكريم عبدالقادر87469

2بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعلي مسلم حسن388572



3بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعباس رب  ح عبدالزهرة292256

ي195267
4بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعقيل نجم هانن

5بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعبدهللا محسن مطرسر388860

غام مسلم علي88142
6بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكررصن

7بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد لفته عبدالزهرة517469

8بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرمشتاق مهدي حميد516988

ن88256 ف علي عبدالحسير
9بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكراشر

ن جاسم محمد87418 10بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

11بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعلي جاسم محمد88758

12بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكركاظم عبداالمير صالح292311

13بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرمجتب  عبدالرزاق صالح195248

14بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرمسلم عقيل احمد88288

15بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكركرار عبداالمير عزيز388784

ن فالح195236 16بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرحسن حسير

17بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرابراهيم مسلم محسن195245

18بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرنجم عبد زياره93092

19بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعلي عبدالغفار طالب387905

20بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكراحمد نبيل محسن87496

ن يعكوب يوسف292348 21بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

22بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعمار حبيب محمد94317

23بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعبدالحسن محمد حبيب195239

ن391276 24بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرمحمود طعمة عبداالمير

ن عبدالزهرة195271 25بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرمحمدرضا امير

26بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرمنعم طعيمة لفته93713

27بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرحيدر عقيل احمد195269

28بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكراحمد ماجد صالح388464

ن عبدالخرصن شهل96063 29بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

30بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرسالم عبداالمير نعمة195241

31بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد عبدالخرصن جاسم94765

32بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكراحمد فائز احمد195255

33بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعباس فاضل عويد388277

34بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعلي كاظم عباس517143

35بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرحسن فاضل ركاب88635

36بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعلي شاكر عزيز515219

37بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكررضا فوزي علي195224

38بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعباس سمير مطرود195265

39بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعلي اسعد سامي517044

40بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعبدالحليم حافظ عباس388426

41بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرزيد سمير خضير94673

42بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرماهر علي يوسف94510

43بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرابراهيم محي عيىس195222

44بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعلي محمود يعقوب87447

45بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرمنتظر عبدالكريم نجم195268

46بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد سالم شاكر516974

ن292230 47بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرحيدر سالم عبدالحسير

48بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرحسن ماجد جاسم291622

 علي88410
ن 49بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد حسير

50بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعلي جاسم محمد292358



51بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد ناظم محمد195230

52بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد قاسم عبدالسادة517348

53بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعالء كامل عبود517052

54بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعباس سالم عبدالعال88458

55بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرمرتضن جميل مشلوش91400

56بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعباس يونس علي276102

57بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعبدهللا محمد جاسم195234

58بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرمصطفن حمزة مطرود94569

59بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرخالد شعبان عمر89012

60بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكررافد عبدالكريم شهيب515257

61بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكراسعد عبدالرسول عبود93044

62بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرجاسم محمد عبدهللا292204

63بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرحيدر هادي عبدالحسن93219

64بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعباس محمد جاسم195227

ن حاتم جاسم195270 65بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

66بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعمار ميثم احمد292303

ن88392 67دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمسلم مجيد محمدحسير

68دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمحمود علي يوسف88625

 زكي محمد292224
69دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمصطفن

70دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرطاهر اياد طاهر195223

71دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعلي جواد حاتم88578

ن87193 72دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحيدر جعفر حسير

73دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحيدر سعيد حميد88366

74دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرقاسم شاكر مشلوش195228

ن94177 75دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمصطفن يونس ياسير

76دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحسن علي غالب87119

77دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحسن عبدالهادي حميد94480

ن93005 78دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحيدر محمدحسن حسير

ن هادي عبدالحسن88469 79دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

80دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرناظم شاكر مكطوف195231

غام طالب سعدون88404 81دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكررصن

82دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكروسام محمد جاسم88273

83دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكركرار لطيف ابراهيم292283

84دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرازهر قحطان وادي93595

ن195238 85دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكراسامة محمدباقر ياسير

86دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكراحمد عبداالمير مهدي93351

87دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرستار جبار محمد94578

88دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرسمير عبدالزهرة طه195260

89دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحسن كاظم احمد195259

ن94079 90دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمحمدباقر يونس ياسير

91دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحيدرر عبدهللا اسماعيل195273

92دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرزين العابدين علي ابراهيم195257

93دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكركرار ناظم عبدالزهرة88450

94دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد صادق كاظم94927

95دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد ميثم يحبر88354

96دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرسيف فالح حسن195217

97دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكروسام فاضل عبدالزهرة388813

98دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكروارث حيدر بنيان91616



99دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكررضا عبدالستار عبدالجبار87461

100دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرفارس حافظ عبدهللا91520

101دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكريوسف عبدالحسن شهل542217

102دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرطه شفيق محسن94395

103دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرسجاد عباس صالح94610

104دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعبداالمير جواد محمد88421

105دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكربهاء نجم عبداالمير94722

106دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحسن هادي غضبان88322

107دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمصطفن سالم جاسم388658

ي388301 108دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعلي حيدر خير

ن195263 109دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكروسام محمد حسير

110دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعالء حسن ديوان542215

ي سلمان94498
111دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرسيف الدين لطفن

112دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحيدر عبدالزهرة طه292370

113دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعبدالجبار هاشم جبار195226

ن مجيد كاظم292408 114دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

ن91759 115دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكركاظم محمدحسن حسير

116دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعلي جواد كاظم195262

117دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكركرار جواد خليل292240

118دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمسلم هادي اسحاق388631

119دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمسلم زكي حميد517032

120دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمازن جواد حاتم88375

ن95239 121دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعباس يونس ياسير

122دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكركرار عبداالمير احمد88165

123دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرجهاد حمزة عبدالمالك89761

124دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعبدهللا حافظ عبدهللا87472

125دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمحمود شفيق محسن87444

126دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعلي احمد يوسف292431

127دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحمزة عباس علي87435

128دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعلي اسعد هاشم195253

129دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرفرقان قاسم محمد195251

130دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكراسعد يعقوب عبدالزهرة517093

131دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعلي محمد ناصح88301

132دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرجعفر ناظم بدر388692

133دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد حبيب طاهر388549

134دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمرتضن عبدالغفار يونس195246

ن عبدالشهيد292262 135دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد حسير

136دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكررضا احمد عيىس94248

137دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمنتظر حسن عبيد94667

138دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعلي جواد خليل88187

139دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعبداالمير سعيد جواد94545

ن87118  علي عبدالحسير
ن 140دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

141دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكراحمد جاسم محمد87459

ن فاضل عبدالرضا195272 142دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرتحسير

ي94920 143دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكركرار عباس ناج 

ن94098 144دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرصالح مهدي حسير

ن517309 145دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكروليد لطيف حسير

146دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكراحمد يعقوب عبدالزهرة387867



ي مهاوي88311
147دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكراحمد ماصن

ي195242 148دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد عبدالجبار عبدالنب 

149دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعباس يحبر محمد94250

150دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحسن ثامر ملوع292325

151دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرسجاد عدنان عبدالكريم87127

152دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرزعالن احمد يعقوب87154

153دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحيدر قاسم محمد88438

154دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعادل كامل عبود516995

155دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمهند احمد عبدالكريم94353

ي مهاوي87833
156دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعلي ماصن

157دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعلي ماجد مزهر88430

ي سلمان93144
158دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكركرار لطفن

159دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرزهير مسلم محسن195244

ن احمد مصطفن517127 160دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

161دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحيدر جواد كاظم93295

162دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمصطفن هاشم عبدالصاحب195254

ن مسلم حسن388722 163دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

164دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحسن مكي عبدالحسن195237

165دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحازم غازي كريم88714

ن95292 166دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحسن عبدالهادي عبدالحسير

167دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكربشير معتوق حنون93649

168دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد علي كطامي88508

169دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمنتظر صالح هاشم195240

170دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرسمير شاكر جاسم91653

171دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد كاظم عباس517285

172دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرخرصن عبدالحسن داود88479

173دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحيدر عباس عبدالصمد291594

174دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكراحمد حمزة نجم94843

 عبدعلي94377
ن 175دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرجاسم محمدحسير

176دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكركرار حميد عبيد292377

177دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكروالء جعفر يعقوب195250

178دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمرتضن عبدالهادي فاضل91719

179دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعباس عبدالرحمن مهلهل94614

180دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعباس نور ابراهيم292418

ن غلوم517111 181دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرجاسم حسير

182دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرحسن جاسم محمد88203

183إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكراكرم صاحب محسن87216

184إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمحمود يوسف جاسم195225

هللا87299 185إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعباس جمعة خير

ن سالم الزم192197 186إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

187إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعلي مرتضن جبار87773

188إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمنتظر سالم رب  ح518440

189إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعمر شعبان عمر391669

ي سلطان391751
190إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعلي هانن

ن جاسم محمد192155 191إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

192إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكركرار علي ظاهر192174

ن قاسم صبيح98754 193إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

ن هادي محمد87205 194إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرحسنير



195إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكريونس لفته عناد100665

ن عقيل مهدي391138 196إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

ن حميد صيوان192170 197إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

 علي فاضل388210
ن 198إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرالحسير

199إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعلي هادي محمد87212

200إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعباس عقيل محسن516281

201إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكركاظم جواد كاظم192159

202إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعبدهللا عبدالوهاب صادق401695

ي99100
203إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد مالك سبب 

204إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرأنور عباس عبدالرزاق518371

205إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرسجاد قيس نعيم518427

206إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمقداد جاسم محمد99668

207إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرحسون عبدهللا جعفر87232

208إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعالء هاشم عبدالصاحب192198

209إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعبدالرسول عبدالرزاق طارش192150

210إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرحيدر سامي الزم87908

ن رمضان87182 211إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكررياض عبدالحسير

212إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد مؤيد حسن542231

213إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد خلف كاظم391395

214إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرسيف الدين علي عبدالكريم291810

215إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرالمجتب  فاضل حمزة100631

ن عذاب98346 216إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعمار ياسير

217إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد عقيل موس518390

218إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد جواد كاظم292274

219إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعباس عبدهللا ابراهيم195229

220إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكراحمد كريم نصيف100802

ن195214 221إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد عبدالسالم عبدالحسير

ي100535
222إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعلي عبداالمير ثانن

ن87923 223إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمحسن عبداالمير عبدالحسير

224إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد ناظم ظاهر192189

 عبداالمير عناد97888
225إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمصطفن

226إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكريوسف علي ثامر87301

ن مسلم محسن195221 227إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

ن عبدهللا طالب87866 228إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

229إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعمار زهير عبداالمام100862

230إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرحسن علي رب  ح192190

231إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرحيدر محمد حبيب292399

232إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرسجاد قاسم احمد99896

233إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمصطفن كامل عبدهللا391710

234إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكربهاء عبداالمير صالح291778

235إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعلي نور ابراهيم391438

236إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعلي قحطان وادي87664

ن195218 237إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرزين الدين مجيد محمد حسير

238إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكراسامة عباس عبدالزهرة516253

 علي رب  ح292635
ن 239إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

240إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرياش اسعد محمد87295

241إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعلي شاكر مكطوف87256

242إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد نارص تركي291783



243إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرحسن فالح حسن87187

244إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكراحمد طه عبدعلي87786

245إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعبدالرضا محمد نارص98035

246إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد يعقوب عبدالزهرة388000

247إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعلي سالم عبدالقادر88443

248إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرفالح ناظم عبدالعالي96259

249إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرزيد نزار عبدالقادر391646

250إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرسيف علي يوسف100436

251إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرحيدر ضياء عذاب291795

252إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعلي السجاد نارص احمد192160

253إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمصطفن عبدالكريم نجم192151

254إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعلي رمضان جبار192166

255إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكريوسف فاضل حمزة100592

256إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعبدهللا ماجد مطرود192172

257إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرفراس عباس عبدالزهرة518503

258إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرزين العابدين حسن فالح192194

259إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمقتدى سجاد عيىس100890

260إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرفاخر فاضل سالم387687

261إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد عبداالمير عبدالحسن192145

262إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعلي مسلم عبدالسادة388101

263إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمحسن عبدالحكيم عبدالزهرة391108

264إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمسلم كريم عناد100579

265إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرسجاد صادق جعفر99264

266إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعلي منتظر جاسم100401

267إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد راسم محمد391731

268إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرزين العابدين ستار جبار98984

269إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرزين العابدين حسام عبداالمير516292

 علي مريش88807
ن 270إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

ي100484
271إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرقاسم عدنان سبب 

ي87744
272إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمحمود مالك سبب 

ن عباس87223 ي حسير 273إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرناج 

274إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعلي ماجد احمد100735

ي100911 275إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرحيدر عباس ناج 

ي388929
276إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعباس محمد غبن

277إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرسالم قاسم محمد192173

278إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمصطفن مجيد رحيم87293

279إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعبدهللا كاظم جعفر387824

280إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمصطفن احمد عبدالجبار195213

281إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعلي سعد عطية87235

282إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعبدالخرصن فالح حسن87246

ن195216 283إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرحيدر محمدجعفر ياسير

284إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعلي كامل عبدهللا391879

ن غالب طالب87948 285إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

ن192158 286إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرحسن عبداالمير عبدالحسير

287إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرسيف عبدالرزاق شويش195252

288إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرسالم علي محسن88494

289إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرحيدر خلف زعالن391181

290إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرظاهر جعفر محمد97810



ن291822 291إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد حميد شنير

292إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرسجاد عبدعلي محسن100284

293إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمنتظر سعدون جابر192200

294إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرامجد خزعل عبدالزهرة192153

295إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد معتوق حنون100762

296إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرحسن علي احمد192147

ي100706
297إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعلي عبدالرسول سبب 

298إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد نزار عبدالقادر195249

299إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعلي عبدالواحد حمادي192164

300إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمنتظر جواد خليل99701

301إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعلي توفيق يوسف100559

302إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرمحمد كاظم جي 87735

ن محمد حسن291631 303إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

هان98167 304إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكررياض كريم شر

ن عبدالسجاد عبدالخالق87623 305إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرحسير

306إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرحيدر عبدالعالي صكبان516164

307بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعلي حسن مطرود388758

308بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةذكرعماد جاسم مكطوف87122

309دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرجميل فاخر عبداالمام88905

310دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرعباس عبداالمام محمد87490

311دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمرتضن هاشم جواد388130

312دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكررعد حمزة عبدالمالك88442

313دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرمرتضن عباس عبدالواحد195219

314دبلوم2شط العرب 62928البرصةذكرسجاد ضيغم سلمان195247

315إعدادية2شط العرب 62928البرصةذكرعلي نارص مجيد195220

ن نجم عبدهللا515606 1ماجستير2شط العرب 62928البرصةأنبىياسمير

2بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىحمدية طعمة جبار542227

3بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىلميعة جبار مهدي239401

ي291648
4بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىسندس كريم راصن

5بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىايمان عكلة صايل515739

ى حمزة مطرود238788 6بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىبرسر

7بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىمحاسن ناظم كامل237990

8بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىضفاف جعفر سعدون237888

9بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىباسمة عبداالمام طه291793

 سالم عبدعلي103840
10بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىتمارصن

11بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىهيفاء قاسم عبدالصمد515404

12بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىرواء حمزة عبدالعباس515348

13بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىحوري قاسم عبدالصمد515449

14بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىوسن ماجد مزهر237911

15بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىايمان وليد عبدالرضا237884

16بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىايمان غالب حسن103618

17بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىفاطمة جواد كاظم515487

ن103263 ايات علي عبدالحسير
18بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبى

ن علوان387293 19بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىاالء حسير

20بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىجنان عيدان جاسم542226

21بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىصابرين نارص مغامس237966

22دبلوم2شط العرب 62928البرصةأنبىنديمة حسن حمود238815

23دبلوم2شط العرب 62928البرصةأنبىنهلة عودة جمعة237915



24دبلوم2شط العرب 62928البرصةأنبىهاشمية يعقوب يوسف103921

25دبلوم2شط العرب 62928البرصةأنبىلمياء خريبط جلوب103063

26دبلوم2شط العرب 62928البرصةأنبىشيماء ماجد عباس87371

ي237969 عذراء هجول لعيب 
27دبلوم2شط العرب 62928البرصةأنبى

ن خضير87358 28دبلوم2شط العرب 62928البرصةأنبىوفاء عبدالحسير

29دبلوم2شط العرب 62928البرصةأنبىاالء يوسف غالي87351

30دبلوم2شط العرب 62928البرصةأنبىرقية ابراهيم جابر237887

ين كريم قاسم291782 31دبلوم2شط العرب 62928البرصةأنبىشير

ي237978 ي عريب 
32دبلوم2شط العرب 62928البرصةأنبىجمانة عبدالغبن

ن239079 33إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىسناء عبدالزهرة حسير

ي رمضان90668
ن
34إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىنضال وف

1بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىزينب طالب ابراهيم88381

2بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىرواء عبدالخرصن شهل94447

3بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىفاطمة عبداالمير صالح388337

4بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىسارة منصور راشد88594

5بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىوجدان حمزة عباس388833

6بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىزيتونة جليل فياض88331

7بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىزينب عبدالكريم صالح292317

8بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىنرجس عباس نارص195275

9بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىدعاء شاكر عبدهللا91567

10بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىافراح ساجد عبدالقادر89140

11بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىسارة عبدالكريم حاتم517320

سارة علي نارص195264
12بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبى

13بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىشعاع عبدهللا ابراهيم88670

14بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىمالك يوسف خضير517367

اق سامي عبدالعالي292296
15بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىاشر

16بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىهبة عقيل داود517065

17بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىاشاء محمد عدنان94452

18بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىرند عبدهللا ابراهيم388975

19بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىايناس كريم داخل195258

ي195266
20بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىمحاسن نجم هانن

21بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىبتول سالم خضير93424

ي94312
22بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىزمن عادل سبب 

23بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىسارة باقر شاكر195232

24بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىايات كاظم ظاهر195243

25بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىايات عباس علي292390

26بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىامال قاسم صبيح94878

27بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىندى كاظم حمود292336

28بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىزهراء عادل عبدالرضا388880

29دبلوم2شط العرب 62928البرصةأنبىخلود عبدالخرصن شهل94539

سحر سامي عبدالعالي388915
30دبلوم2شط العرب 62928البرصةأنبى

31دبلوم2شط العرب 62928البرصةأنبىزينب عباس محمود195261

32دبلوم2شط العرب 62928البرصةأنبىايمان حمزة قاسم195256

33دبلوم2شط العرب 62928البرصةأنبىبيداء ظاهر شهل87439

34دبلوم2شط العرب 62928البرصةأنبىايمان كريم عناد91294

35دبلوم2شط العرب 62928البرصةأنبىخنساء صالح مكنس94808

 علي87455
ن وق حسير 36دبلوم2شط العرب 62928البرصةأنبىشر

37دبلوم2شط العرب 62928البرصةأنبىفاطمة سمير عبدالرضا387933



38دبلوم2شط العرب 62928البرصةأنبىزينب فاخر عبداالمام94368

39دبلوم2شط العرب 62928البرصةأنبىزينب احمد يعقوب94229

40دبلوم2شط العرب 62928البرصةأنبىمها طاهر رجب89726

41إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىبثينة هاشم مكطوف195235

42إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىزينب كريم داخل192188

43إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىايمان نارص مغامس291800

44إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىدعاء كريم داخل192195

45إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىزهراء ميثم احمد391318

46إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىهاجر ظاهر شهل87454

47إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىزهراء صالح مكنس100310

نبا سامي عبدالعالي292650
48إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبى

49إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىاشاء كريم داخل192168

50إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىرقية صادق جاسب391812

51إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىفاطمة صالح مكنس100366

52إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىمريم صالح مكنس100343

53إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىفاطمة محمد عدنان99958

54إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىغدير رياض جياد100004

55إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىسح  صبحي ابراهيم192169

56إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىنبأ حسن صالح192161

 علي87292
ن ين حسير 57إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىشير

58إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىايمان عبدالرزاق حسن99602

59إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىرسل باقر شاكر192165

60إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىزينب سالم عبدالقادر99517

رغد سعيد علي96220
61إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبى

62إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىمريم سمير عبدالرضا391480

63إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىزهراء ستار جعفر97974

64إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىوسام محمد شاكر195215

ي88452
65إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىمريم مالك سبب 

66إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىرسل كاظم جبار195233

67إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىضح صبحي ابراهيم291829

68إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىمروة محمد جاسم192192

69إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىحوراء رياض جياد99770

70إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىزينب هشام عبدالزهره192162

71إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىزهراء ماجد مزهر87760

72إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىانوار ساجد عبدالقادر87886

فاطمة علي يوسف516218
73إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبى

74إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىبشائر يحبر محسن391357

75بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىسندس هاشم مكطوف87476

76بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىخلود محمد مهدي387735

77بكالوريوس2شط العرب 62928البرصةأنبىمهدية شاكر ظاهر195274

78دبلوم2شط العرب 62928البرصةأنبىنادية جعفر محسن88224

79إعدادية2شط العرب 62928البرصةأنبىبثينة حسن عيىس291614

ن حسن518896 1دكتوراه2البرصة القديمة 22929البرصةذكرسعيد حسير

2ماجستير2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعلي عبدالحسن عبود386497

3ماجستير2البرصة القديمة 22929البرصةذكرغسان عبدالجليل حميد301385

4دبلوم عالي2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمصطفن سالم خنجر289759

ي يوسف282278 5بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكراسعد باج 

6بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكراياد احمد صالح412928



7بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرخالد سالم سلمان13923

8بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكررياض عقيل سالم289762

9بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرجالل حكمت شهاب518899

ن13925 10بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرصفاء علوان حسير

11بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرغالب صالح مطر282271

12بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعالء احمد سلمان386561

ي193031 13بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرياش عباس صي 

14بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرصالح مهدي صالح193035

15بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرماهر علي حسن412973

16بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمرتضن محمد مطر343126

17بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمحمد عامر فزع194996

18بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحسن فالح حسن165568

19بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرجاسم محمد نجم282298

20بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعادل علي حسن289251

21بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعلي صادق جعفر165584

22بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرامجد سامي نارص13924

23بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعلي فاضل عبدالعباس194993

24بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعلي عبدالمنعم جواد559901

25بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمحمد عبدالمنعم جواد560003

ن472320 26بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرداود وليد ياسير

27دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعبدالوهاب عبد عبدالوهاب218157

28دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرسامر علي حسن165555

29دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحيدر رعد مهدي386402

ن289746 30دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكربهجت كاظم ياسير

31دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمحمد شاكر محمود289245

32دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرضياء قدوري عمران282307

33دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرهادي شاكر محمود518901

ن343114 34دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرماجد قدوري حسير

35دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعمار محمد عبدالزهره165551

36دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكربهاء قدوري عمران13926

37دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمحمود ازهر عبدالكريم472085

38دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعلي خميس جاسم343141

ن يوسف386421 39دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرفراس ياسير

40دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعمار عبدالستار عبدالجبار386412

41دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحبيب عبد علي جمعه13919

42دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكررضا عبدالمنعم عبد282294

43دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحيدر سعدي سالم343155

44دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرنزار احمد عبود560006

45دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمحمد عبدالكريم عبد343132

46دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكراسامة فوزي مكي13468

47دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكركاظم عبدالجبار كاظم218087

48دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعباس خضير مطرسر165560

49دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحسن سعد ستار413107

50إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمشتاق طالب احمد289752

51إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرماجد حميد عبدالحسن218126

52إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعلي قاسم محمد289240

53إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمسلم عقيل فاضل339655

54إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرقضي صباح جياد13483



55إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرقيس قاسم وادي13486

56إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكررمضان شعبان رمضان412956

57إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمجتب  عبداالمير خليل92463

58إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحبيب اياد عبدالحميد13485

59إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكررافد عبدالكريم مرداو559991

60إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمحمد ميثم عباس289088

1دكتوراه2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحيدر عبدالجليل محمد473127

2ماجستير2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمحمد صباح عبدالوهاب13850

3بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعباس علي حسن13958

4بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمصطفن صفاء صباح381625

ن هادي شاكر14001 5بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحسير

6بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكررياض نوري عبدالكريم13436

7بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكركرار عصام علي192075

8بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكررضا عدنان قاسم193117

9بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعلي حسن عبدالسادة518690

10بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعلي محمود رحيم518682

ن احمد محسن194949 11بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعبدالحسير

ن محمد عبدالشهيد282599 12بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحسير

13بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرفارس داود سالم282366

14بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكركرار عقيل حبيب282483

15بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرفاخر علي حسن100235

16بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعبدهللا عبدالكريم رمضان13465

17بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحيدر علي محسن13826

ن عالء قدوري14008 18بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحسير

ي حسن518625
ن هانن 19بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحسير

20بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعلي عبدالكريم نارص560029

ن سعد ستار412896 21بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحسير

ي194954 22بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرليث اسعد باج 

23بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعلي عقيل باقر340199

24بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرابراهيم عبداالمير فرهود193142

25بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمحمد حامد عبيد13991

ن جليل صبيح13432 26بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحسير

27بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكروعد فاضل عبدالكريم518672

28بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحسن هادي شاكر14011

29بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحسن عاهد حسن194945

30بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرامجد حميد مظلوم545743

31بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعبدهللا سهيل نجم194956

32بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكراحمد عماد نارص14000

ن340127  حسير
33بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمرتضن مصطفن

34بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمحمد كنعان محمد343247

35بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمحمد عماد خلف343344

36بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعلي رعد مهدي13448

37بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرجعفر عدنان محمد13943

38بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمرتضن نوري عباس13450

39بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعلي عماد خلف55369

40بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحيدر محمد عبدالشهيد518659

41بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمحمد اسامة داود343283

ن شهاب193104 42بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعمر حسير



ن اسامة داود13453 43بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحسنير

44دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعلي تميم محمد194943

45دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمرتضن عبدالكريم حمد473313

46دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمحمد عدنان عبدهللا282396

47دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكراحمد سعد ستار412908

48دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرفراس محمد طه194957

49دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعلي جاسم محمد282558

50دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرضياء صبيح جاسم473179

51دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرصفاء جواد كاظم340116

52دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعلي عبدالحسن عباس193100

ن نوري مصطفن14014 53دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحسير

54دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحسام مازن عباس13975

ن193123 55دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكراحمد علي حسير

56دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكركمال رائد كمال13933

57دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكراحمد قاسم جاسم518714

58دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرجواد سمير عبدالرزاق13464

59دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرامجد مزاحم حمد289910

60دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعمر عادل خليل13946

61دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكركرار فوزي علي473273

62دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمصطفن سعيد عبدالعزيز343269

ن340193  حسير
63دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمحمدجواد مصطفن

64إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمحمد عبدالزهرة عطوان518929

65إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرانور صباح جياد13452

66إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعبدالرحمن صباح احمد339583

67إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحسن حامد عبدالساده387832

ن194971 68إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعباس سليم عبدالحسير

69إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرصادق جواد عبدالهادي559831

70إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعلي حازم حمد340178

71إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعبداالمير محمد عبدالشهيد13415

72إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرابراهيم محمد عبود289231

73إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكركرار رعد مهدي518248

74إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمنتظر عدنان طالب100207

75إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكراحمد جاسم محمد193058

76إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحسن رائد كمال13827

77إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكراحمد هشام قاسم13829

78إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرالحسن المجتب  رائد صاحب386457

79إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكراحمد مازن شاكر339568

ن شهاب193052 80إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعبدهللا حسير

ي194965 81إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكراحمد اسعد باج 

82إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمحمد جاسم محمد13837

ن حامد عبدالساده510387 83إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحسير

84إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمنتظر كفاح شاكر193160

85إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعلي داود سلمان194982

ن13819 86إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمحمدمهدي عابدين حسير

87إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمؤيد احمد عبدالكريم289235

88إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكريوسف عبدالرحمن علي545634

89إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعلي ميثم جي 560024

90إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرزين العابدين عبدالرحيم سامي559829



91إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكربهاء باسل عباس518961

92إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعلي محمد عبدالشهيد13419

93إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعلي مكي حسن193068

94إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعمار عبدالكريم اسحق13830

95إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكربهاء احمد فوزي194981

ي193055
96إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكراحمد ابراهيم راصن

ن342921 97إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعلي سعيد حسير

ن193130 ن ثائر عبدالحسير 98إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحسير

99إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرسجاد عبدالرضا صالح386417

100إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمحمد عبدهللا عبدالكريم545643

ن194979 101إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمرتضن حيدر حسير

102إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعلي فؤاد شهاب13417

103إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرياش عمار عبود13425

ي علي194974
104إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعلي هانن

105إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكراحمد كفاح شاكر13418

106إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعلي اسعد عبداللطيف281621

107إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمحمد ثائر علي289757

108إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرسجاد صادق جعفر437842

ن كنعان محمد339598 109إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحسير

110إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعبدهللا عادل خلف473026

111إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمهدي حبيب عبدعلي13839

112إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرالحسن محمود شاكر193056

113إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرفوزي هيثم فوزي13428

114بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرصفاء حميد محمد13458

115بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرهيثم عبود معتوق512125

116بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكراحسان غازي حسيب193106

117بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكراركان فاضل عبدالرزاق13955

118بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمحمد سالم حمزة193146

119دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرنارص محمود نارص13460

120دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرحمادي عبود معتوق512029

121دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكررباح حسن عجيل339892

122دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمرتضن عبود احمد13984

123دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةذكرعادل عبدالواحد محمد282528

ي جاسم437891
124إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةذكرمهند ماصن

1ماجستير2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىزينب سمير عبدالرزاق281755

2ماجستير2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىفاطمه عبود حسن343148

3بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىهيام خزعل زبالة282170

4بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىرابحة عباس غضبان386430

5بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىانسام ابراهيم خليل472272

6بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىرويدة صالح مهدي157763

7بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىايناس ابراهيم احمد13469

8بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىزينب باسل عباس412947

9بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىعال هادي عبد545605

10بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىنجاة هالل عقرب193029

11بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىانعام مزاحم حمد437942

12بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىرغد محمد كاظم518907

13بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىاسماء حميد مظلوم13487

14بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىزهراء عبدالمنعم عبد13477



15بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىازهار محمد قاسم545607

ن271758 16دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىلسبن عبدالعزيز امير

17دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىسهيلة حسن زمام412971

كريمة عواد علي472176
18دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبى

19دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىعهود خلف نارص194997

20دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىاحالم محمد عبدالشهيد13489

21دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىنهاد احمد عيىس13491

22دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىاحالم كاظم عبدهللا289242

23دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىهند غانم ذياب193039

24دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىسكنه يوسف مهدي281857

ن13488 25دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىفاطمة كاظم ياسير

26دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىزهراء محمد احمد13474

27دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىنور محمد عبود193037

28دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىمروى محمدرضا شاكر13484

29دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىرواء حميد عبدهللا13476

30دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىنغم عادل يوسف13473

31دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىزينب مزاحم حمد13918

32دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىاشاء اسعد عبدالكريم165576

33إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىثريا عودة داود343161

34إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىرابعة قاسم احمد13472

1بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىهمسة ناظم عودة193119

ن499173 2بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىوفاء وديع محمدامير

3بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىلقاء سعد عزيز13462

ن13971 فاطمة علي حسير
4بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبى

5بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىهدى عبداالمير جبار13431

ن مثبن لفته194931 6بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىحنير

7بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىحوراء اياد احمد518845

8بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىايالف عبدالكريم عبد339796

ن13456 9بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىشمس طه ياسير

10بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىعلياء صادق جعفر13963

11بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىدعاء ريحان مطلك13949

12بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىزهرة عدنان طالب13956

13بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىايات فؤاد شهاب13433

14بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىاالء عقيل حبيب473239

 علي193136
ن 15بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىعلياء حسير

16بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىحوراء جواد كاظم340147

17بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىزهراء عبود حسن350631

ن194941 18بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىضح سليم عبدالحسير

19بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىحوراء صادق جعفر193113

ن194938 زهرة علي حسير
20بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبى

21بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىدعاء نجم عبدهللا289233

22بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىمريم غالب نارص13435

23بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىزينب علي قاسم13937

ي194953 24بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىرشا اسعد باج 

25بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىفاطمة قاسم عبدالعزيز14002

26بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىحوراء يحبر عبدالسيد282611

27بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىفاطمة صباح عبدالوهاب13997

خديجة عبدالرحمن علي545773
28بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبى



غفران علي محسن194934
29بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبى

30بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىايمان نجم عبدهللا381622

ن نارص13455 ة حسير 31بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىامير

ن نارص13442 32بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىكوثر حسير

33بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىزينب حميد مظلوم13951

34بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىسارة نعمان عبداللطيف282585

35بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىزينب عبدالكريم جبار193153

ن194929 36بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىفاطمة هاشم ياسير

37بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىزهراء باسم عبدالكريم13466

ي عبود13446 38بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىزينب عبدالنب 

ن جواد كاظم340085 39بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىحنير

40بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىهدى عبدالسالم عبدالخرصن100256

41بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىزينب عبدالستار جبار282572

42بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىاطياف فوزي سلمان339729

43بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىدعاء مرتضن نارص194951

44بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىزينب فوزي سلمان339740

45بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىفاطمة فاخر هاشم343290

46دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىميسم سعيد طه339672

47دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىحوراء عبدالكريم جعفر13438

48دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىايالف محمد عبدالقادر518261

49دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىسح  مهند عبدالجليل13938

50دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىهبه عادل جاسم194932

ن نارص13445 51دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىزينب حسير

52دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىدعاء مزاحم حمد14010

53دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىنغم خالد سالم13454

54دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىمريم احمد عبدالكريم13965

55دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىاالء اسعد عبدالكريم193164

56دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىزهراء غالب نارص13444

57دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىجنان محمد عبدالقادر518207

58دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىوجدان محمد قاسم560033

59دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىسح  اسعد محمود194946

ن اباذر عباس193079 60إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىبنير

61إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىنور ضياء قدوري289744

62إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىزينب عبدالحسن عباس193045

63إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىزينب عبدالمنعم عبد194963

ن شهاب193050 64إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىامنة حسير

زهراء علي ابراهيم518966
65إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبى

66إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىعبير حامد عبيد13824

ن سمير عبدالرزاق194987 67إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىبنير

68إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىميسم مازن محمد194977

ن يحبر عبدالسيد281606 69إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىبنير

ن عبود193063 70إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىبتول حسير

ن381688 71إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىغادة عدنان حسير

72إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىزينب عبدالرزاق جاسم419523

73إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىهدى كنعان محمد339590

74إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىراحيل محمد جاسم559868

75إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىايات نجم عبدهللا339626

مريم عبدالرحمن علي545623
76إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبى



77إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىريام محمود شاكر289249

78إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىفاطمة محمد عبدالشهيد13426

79إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىبراء يحبر عبدالسيد281599

80إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىجذالء مهند عبدالجليل13831

زهراء عبدالرحيم سامي559817
81إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبى

82إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىايمان اسعد عبدالكريم13421

83إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىمريم سعد عزيز13416

84إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىهدى عدي فوزي13835

85إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىندى اسعد عبدالكريم13422

86إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىاشاء عادل احمد386460

87إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىبتول عقيل يعقوب193059

88إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىزينب عقيل عباس13823

89إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىبتول عبود حسن339614

90إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىصفا ميثم عباس281653

91إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىزهراء سعد ستار472770

92إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىسارة محمد فالح473074

93إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىضح عمار عبود193071

94إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىفاطمة احمد قاسم13820

ن مثبن لفته281663 95إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىام البنير

96إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىاالء صادق جعفر193067

97إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىفاطمة رياض طاهر559807

98إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىزهراء صالح مهدي13424

ن شهاب193047 99إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىايالف حسير

100إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىانوار عالوي فتاح194968

101إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىبتول عقيل حبيب472735

ن193053 ن حيدر حسير 102إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىبنير

103إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىزينب احمد قاسم13821

104إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىعبير ميثم كاظم518943

105بكالوريوس2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىفردوس جاسم احمد13467

106دبلوم2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىميادة خضير عباس339698

107إعدادية2البرصة القديمة 22929البرصةأنبىنديمة محمد خرصن518032

1دكتوراه2العش ار 22930البرصةذكرعالء جبار عبد211847

2بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكركاظم حسن عبدهللا556320

3بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكرصادق عبدالحي محمد351554

4بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكرحيدر شاكر عبدالحسن194605

5بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكرنافع سعيد حسن340260

6بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكروسام محمد سالم41909

7بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكراحمد نارص نعمه343609

8بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكرضياءالدين عبدالحميد مزهر41793

الدين سالم194591 9بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكرمحمد نصير

10بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكرعلي طارق عامر517746

ن فخري عبدهللا194603 11بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكرحسير

12بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكرحيدر نجم سباهي478403

13بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكرارشد كاظم حسن20727

14بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكرامان عبدالعباس صبيح20709

هللا عبدالزهرة20720 15دبلوم2العش ار 22930البرصةذكراسعد خير

16دبلوم2العش ار 22930البرصةذكرهيفاء سلمان مجيد471668

17دبلوم2العش ار 22930البرصةذكرعمار جبار زغير20886



ن351859 18دبلوم2العش ار 22930البرصةذكراحمد رمضان حسير

19دبلوم2العش ار 22930البرصةذكرميثم حميد محمدعلي194600

ي556313
20دبلوم2العش ار 22930البرصةذكرمحمد عايش سبب 

21دبلوم2العش ار 22930البرصةذكرحيدر عباس داود478349

22دبلوم2العش ار 22930البرصةذكراحمد جاسم محمد547601

23دبلوم2العش ار 22930البرصةذكرعباس وليد حنون42036

24إعدادية2العش ار 22930البرصةذكريحبر جميل عبيد342426

25إعدادية2العش ار 22930البرصةذكرعالء طاهر حميد556296

26إعدادية2العش ار 22930البرصةذكرمنيب ثائر عزيز42117

27إعدادية2العش ار 22930البرصةذكرمرتضن عبدالحسن محمد211769

1ماجستير2العش ار 22930البرصةذكرعلي سامي عبدالرزاق488297

2بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكرمحمد مثبن محمد وداد271824

3بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكرمصطفن عمار سوادي42686

4بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكرعباس جاسم محمد20758

5بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكرامجد فاضل فليح547652

6بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكرانس خير هللا جبار201828

7بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكرموس عباس صالح43125

8بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكرنوار سمير جبار340239

9بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكراحمد سامي عبدالرزاق556024

 علي هادي20698
ن 10بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكرحسير

11بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكرامجد كاظم حسن20677

12بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكرمصطفن اسعد محمد91938

ي340232
13بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكرعلي سعد نوسر

14بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكررضا احمد مكي20708

ي343635 15بكالوريوس2العش ار 22930البرصةذكريوسف عارف عبدالنب 

16دبلوم2العش ار 22930البرصةذكرمنير احمد اسماعيل470951

ن حسن517792 17دبلوم2العش ار 22930البرصةذكرعلي عبدالحسير

18دبلوم2العش ار 22930البرصةذكراحمد فيحان جبار42496

19دبلوم2العش ار 22930البرصةذكراحمد جبار فنجان21105

20إعدادية2العش ار 22930البرصةذكراحمد باسم خلف194622

ن نبيل ازيارة340314 21إعدادية2العش ار 22930البرصةذكرمبير

22إعدادية2العش ار 22930البرصةذكرحسن محمد شاكر556329

23إعدادية2العش ار 22930البرصةذكرفراس عباس داود21093

24إعدادية2العش ار 22930البرصةذكرعباس عبدالخالق عبدالواحد20662

25إعدادية2العش ار 22930البرصةذكرحسن جبار جاسم20853

26إعدادية2العش ار 22930البرصةذكرباقر محمد باقر43281

27إعدادية2العش ار 22930البرصةذكرحسن احمد جاسم471087

28إعدادية2العش ار 22930البرصةذكراحمد عادل جبار517912

29إعدادية2العش ار 22930البرصةذكرهادي عماد فرج517924

30إعدادية2العش ار 22930البرصةذكرانمار ثائر عزيز43063

31إعدادية2العش ار 22930البرصةذكراحمد جالل محسن450916

32إعدادية2العش ار 22930البرصةذكرعلي فخري عبدهللا194614

33إعدادية2العش ار 22930البرصةذكرمكرم حازم هاشم21385

ن حميد20894 34إعدادية2العش ار 22930البرصةذكرمحمد حسير

35إعدادية2العش ار 22930البرصةذكراحمد حكيم عزيز202072

36إعدادية2العش ار 22930البرصةذكرمرتضن عباس اكوش351765

37إعدادية2العش ار 22930البرصةذكرمحمد كريم داود194609

1بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبىانيسة ثجيل محيل544916



2بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبىزينب حسن حسون20874

3بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبىماجدة سوادي مشجل471704

4بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبىسيناء رمضان نتيش517739

ن452822 5بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبىلوسي علي حسير

6بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبىصبا عماد فرج41553

7بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبىغيداء محمود محمد289282

مريم سهيل علي547600
8بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبى

9دبلوم2العش ار 22930البرصةأنبىهيفاء زيد محمد343606

10دبلوم2العش ار 22930البرصةأنبىساهرة جاسم مزيعل517731

11دبلوم2العش ار 22930البرصةأنبىرنا عبدالمالك قاسم547645

12دبلوم2العش ار 22930البرصةأنبىاالء عبدالمحسن عباس340269

13إعدادية2العش ار 22930البرصةأنبىنور رياض صادق471596

14إعدادية2العش ار 22930البرصةأنبىرائدة عبدالحي جاسم547648

ن مردان42724 1بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبىزهراء عبدالحسير

2بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبىثريا شبيب سهر21123

3بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبىضح علي مجيد351984

4بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبىناجحة فاضل عبدالباري21115

5بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبىود توفيق صالح21081

سارة سمير سامي10305
6بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبى

7بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبىاصالة جهاد جواد21176

ايات وليد علي20597
8بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبى

9بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبىغيداء طارق ضيدان556028

10بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبىعلية محسن شناوة545501

11بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبىحوراء عادل جبار517806

ن حسن21100 12بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبىزينب عبدالحسير

زهراء سهيل علي517816
13بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبى

14بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبىمهجة كاظم فاضل517839

15بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبىاالء عادل اكرم517846

نور علي نجيب20659
16بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبى

17بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبىخولة مصطفن ابراهيم71829

18دبلوم2العش ار 22930البرصةأنبىري  هام محمد عودة21140

19دبلوم2العش ار 22930البرصةأنبىدنيا نجم عبد42659

20دبلوم2العش ار 22930البرصةأنبىشمس عادل عبد20646

21دبلوم2العش ار 22930البرصةأنبىزهراء عادل عبدالجليل194585

22دبلوم2العش ار 22930البرصةأنبىضح فاضل عاشور194582

23دبلوم2العش ار 22930البرصةأنبىشهد عبدالمالك قاسم517781

24دبلوم2العش ار 22930البرصةأنبىنورا صباح هادي194588

25إعدادية2العش ار 22930البرصةأنبىسعاد كاظم فاضل353169

ن حسن517868 26إعدادية2العش ار 22930البرصةأنبىالهام عبدالحسير

ي353140 27إعدادية2العش ار 22930البرصةأنبىاديان عبدالرزاق امير

28إعدادية2العش ار 22930البرصةأنبىزهراء مصطفن ابراهيم43008

ن مؤيد محمد20868 29إعدادية2العش ار 22930البرصةأنبىبنير

30إعدادية2العش ار 22930البرصةأنبىنورالهدى خالد جمعة340276

ن43218 31إعدادية2العش ار 22930البرصةأنبىاساور سمير امير

ن عادل جبار517880 32إعدادية2العش ار 22930البرصةأنبىحنير

ن يوسف نجم20643 33إعدادية2العش ار 22930البرصةأنبىبنير

34إعدادية2العش ار 22930البرصةأنبىزهراء جهاد جواد20880

35إعدادية2العش ار 22930البرصةأنبىعلياء مهدي عبداالمير194612



ن340222 36بكالوريوس2العش ار 22930البرصةأنبىنغم جميل حسير

37دبلوم2العش ار 22930البرصةأنبىرقية خريبش محمد42555

38إعدادية2العش ار 22930البرصةأنبىفاطمة شاكر عبدالحسن351687

ن165684 1ماجستير2الجمه ورية 22931البرصةذكراكرم عبدالسالم عبدالحسير

2دبلوم عالي2الجمه ورية 22931البرصةذكرعباس عطية عجيل409729

3بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرماجد مولة علي411141

4بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكراحمد علي مراد58093

5بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكراحمد شاكر سعد271712

6بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرسمير منير سلمان411188

7بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكروسام عبدالجبار كاظم547573

ن165681 8بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرفراس جميل حسير

9بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرجميل عبدالخالق فرهاد289643

10بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرسالم عباس نوار57971

11بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرمحمد عبدالمنعم سلمان441212

12بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرلفته عبدالحسن سويجت450926

13بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرحيدر عبدالرحمن جبار533658

14بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرصالح عبدالرحمن دري    ع411144

15بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرعمار فاضل لطيف289633

16بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكراحمد يوسف ابراهيم515309

ي491548
17بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرمحمد عبد الزهره ثانن

18بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرحبيب هللا محمد حسون271715

19بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرحسن سليمان عبدالحكيم165688

ن491576 20بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرسميع صبيح حسير

21بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرفالح كاظم محرص501447

ن احمد411139 22بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرمحمد حسير

23بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرظاهر حبييب باهض165427

24بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرعلي عبدالرحمن جبار411183

25بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرالحمزة صالح دينار450923

26بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرسالم حسن محمد544943

27بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرماجد طالب صالح89173

28بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرمهند عادل عبدهللا515334

29دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكرحيدر هليل عبد411135

30دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكراحمد صدام داوي58059

31دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكرعالء كاظم ذرب165677

32دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكرعلي كاظم داود411137

ي طالب محمد411175 33دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكرناج 

ن289618 34دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكراحمد صبيح حسير

35دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكرحيدر درويل بدن58071

ن سلمان فنجان515299 36دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكرحسير

وز411178 اس عبدالرحمن فير 37دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكرني 

ي برصي491587 38دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكرنشات عبدالنب 

39دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكراياد عبدالسادة جارهللا58049

40دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكراحسان غالب طالب58080

41دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكرنبيل عبدالخالق فرهاد289737

 علي165703
ن 42دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكررحيم عبدالحسير

ي عبدالزهرة165432
43دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكرمحمد راصن

44إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرقضي يحبر عبد436597

45إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرمازن يوسف ابراهيم515276



46إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرصالح منجل محي441451

ن جبارة495701 47إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرحاتم ياسير

48إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرعلي جادر محمد491605

49إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرعماد عزيز عودة165701

50إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكراحمد كريم مهدي58112

ن حسن58031 ي امير
51إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرراصن

52إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرابراهيم خليل فرهاد515387

ن جليل57424 1بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكراحمد حسير

ن كامل خلف165711 2بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرحسير

3بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرمصطفن محمد خلف57193

ي30385 4بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرحسن عبداالمام عبدالنب 

ن فوزي عبدالحسن56962 5بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرحسير

ي عقيل عبدعلي411423
ن
6بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرصاف

7بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرفاضل عبدالكاظم نشىمي165466

8بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرحسام جواد كاظم555172

9بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرحيدر عالءالدين عبدالسميع165708

10بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكررضا عبدالمحسن حمادي165452

ن احمد409714 11بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرعلي حسير

12بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرعلي قائد محمود490879

13بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرحيدر سمير عبدالجليل547575

14بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرمحمد دريس ركاب92764

15بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرعلي عامر ضاجي165705

16بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرجاسم خضير صبيح409656

17بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرباسم عبدالكريم كاظم409700

18بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرازهر باسم محمد30380

19بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكراحمد عبدالكريم كاظم30381

20بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرجابر سالم جابر165721

ي165488 21بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرميعاد زيارة ناج 

22بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرهشام مسلم عبداالمام409692

ن30396 23بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرايمن علي حسير

24بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرعلي هاشم شهد165465

ي271733 25بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرخرصن عباس لعيب 

26بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرمحمد سعيد جابر57020

27بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكرمرتضن سهيل جبار56567

ن جليل57116 28دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكرمحمد حسير

29دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكرعباس مزهر حسن92580

30دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكرفاضل كريم فالح30394

31دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكراسعد عبدالرضا عبداالمام409652

32دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكراحمد كاظم مزهر271741

33دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكراحمد فيصل جي 30387

ن عبدالرضا عبداالمام409632 34دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكرحسير

ن هاشم سلطان289092 35دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكرحسير

ن عبدالرضا57388 36دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكرعلي عبدالحسير

ن زاير جاسم57362 37دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكراحمد ياسير

38دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكرعلي احمد رحيم92635

39دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكرمرتضن كاظم خزعل271729

40دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكرعلي عبدالكريم كاظم553883

41دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكرريام رائد محمدعلي165696



ن محيبس57411 42دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكروعد ياسير

43دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكرعلي حيدر عيىس60415

44دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةذكرمحمود عبداالمام يونس57228

45إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرحيدر احمد كريم409592

46إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرمحمود محسن شنان59772

47إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرياش عبدالحميد ياش58993

48إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرياش عالءالدين عبدالسميع165655

49إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرعقيل حبيب باهض490911

ن جبار كريم271691 50إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرحسير

51إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرعلي اكي  قاسم محمد271706

52إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرعبدهللا حيدر هليل409601

ي عبدالزهرة165439
53إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرعبدالزهرة راصن

54إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرعالء سعد خليل165661

55إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرنوح كامل نارص409546

56إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكروالء صباح جاسب441376

57إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرعلي حسون موس89086

58إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرمجتب  سالم عباس59475

ي عبدالزهرة165674
59إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرعلي راصن

60إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكريوسف عباس عبد490909

ن يعقوب515225 61إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرعلي عبدالحسير

62إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرالمنتظر عادل عبدهللا409563

63إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرحيدر طاهر صادج409551

ن مهدي دهش58490 64إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرحسير

65إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكراحمد علي محمد58446

66إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرحسن عزيز حسن490899

ن فاضل490897 67إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرمرتضن ياسير

68إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرمحمد قضي يحبر271697

69إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرعباس صباح جعفر515168

70إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرزياد طارق سلمان165448

71إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرعلي سالم جابر59807

72إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكراحمد صباح جاسم60475

 علي شنته409530
ن 73إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرحسير

74إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرجواد سالم شعبان165691

75إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكراحمد محمد الزم409604

 سامي سيد409664
76إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرمرتضن

77إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرعلي جبار عبدالحسن60460

78إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرمحمد ستار جبار59752

ن165669 79إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكراحمد زين العابدين حسير

80إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرحيدر محمد عبد30397

81إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرعلي احمد عبد30375

82إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرمرتضن ماجد عبدالواحد165664

ي409558 83إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرعلي ستار دمي 

 علي دينار30410
ن 84إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرحسير

85إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرزين العابدن علي عبداالمير515183

86إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرعلي محمد عبد501919

87بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةذكروسام حسون موس57180

88إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرصالح حسن محمد30400

89إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرعلي دينار خضير88859



90إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةذكرميثاق منصور عبود57303

1بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىايمان جاسم محمد409724

2بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىانعام عزيز محمد289100

3بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىهناء عبود عليعل289097

ي جي 165456
4بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىخديجة منحن

5بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىرقية جواد كاظم515369

6بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىفاطمة صالح صكب491558

7بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىسناء كريم مهدي436272

8بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىحوراء جميل حسن57995

9دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةأنبىعواطف محمد محسن409736

10دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةأنبىميعاد هادي كريم515353

ي165461 11دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةأنبىرجاء عباس لعيب 

12دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةأنبىسوسن نعيم غافل411191

ن مكلف491566 13إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةأنبىميعاد حسير

14إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةأنبىهناء فاضل محسن271720

ن خضير165453 15إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةأنبىاالء حسير

ي خضير زعبول491540
16إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةأنبىتهانن

ن57454 1بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىاية زين العابدين حسير

ن56900 ي امير
2بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىجنان راصن

3بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىهند صالح دينار56934

4بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىرحاب كاظم حطاب547666

5بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىشيماء سالم جابر165694

6بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىشهالء خالد عبدالكريم495669

7بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىايناس دينار قاسم30383

8بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىزهراء رائد عبدالرضا30392

ي165470
 
حوراء علي عبدالباف

9بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبى

10بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىزينب راثد محمد علي165467

11بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىسماح اياد جاسم56614

12بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىاحالم حسون موس88803

ي409696 13بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىايمان ستار دمي 

14بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىنورس حمد حمود56700

فاطمة علي خضير490881
15بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبى

16بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىدنيا سالم زغير165457

17بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىفاطمة اسعد زيارة437764

18بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىهدى طاهر حميد57065

19بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىميس عبدالكريم داود411366

20بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىفكر رائد عبدالرضا30399

ي احمد165468
 
21بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىدعاء عبدالباف

ن يعقوب409703 22بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىساجدة عبدالحسير

23بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىاسماء سالم كاظم56528

24بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىرواء جاسم رحيمة409680

25بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىفاطمة عبد الرضا حميد57407

ن احمد409712 26بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىزهراء حسير

ي165442 27بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىوفاء عباس لعيب 

28بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىطيبه عادل حمود56649

29بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىانوار صباح جاسب57253

30بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىانسام عبدالكريم داود409671

31بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىزينب اسعد زيارة165471



32دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةأنبىهبة جميل رحيمه56589

33دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةأنبىحوراء حمزة عباس56509

34دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةأنبىندى ماجد موله409707

35دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةأنبىالهام محي حبيب57378

ن57326 36دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةأنبىهدى فالح حسير

37إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةأنبىعذراء اسعد زيارة165437

38إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةأنبىبتول سميع صبيح59538

39إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةأنبىسلىم سعدي جنجون547570

40إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةأنبىزينب عدنان جفات165652

ن محيبس60344 41إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةأنبىزينب ياسير

والء احمد علي59133
42إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةأنبى

43إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةأنبىنبا احمد محمد30376

فاطمة علي سلمان165444
44إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةأنبى

45إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةأنبىنور سالم جابر59844

ن محيبس58603 46إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةأنبىزهراء ياسير

47إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةأنبىزينب عباس كاظم165469

48إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةأنبىنجاة مرزوق عبدالرضا56750

ن حارث عبدالخالق409687 49إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةأنبىحنير

50إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةأنبىالتفات عادل حمود165460

51إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةأنبىزهراء عباس عطية409542

52إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةأنبىزينب علي خضير490894

ن جليل58381 53إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةأنبىاشاء حسير

54بكالوريوس2الجمه ورية 22931البرصةأنبىوسن سعدون مطلق87319

ن57333 55دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةأنبىايناس علي حسير

56دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةأنبىجنان جاسم عذافة92599

ن30398 57دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةأنبىازهار جبار حسير

58دبلوم2الجمه ورية 22931البرصةأنبىعطور خرصن عبود56548

59إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةأنبىمنال زويد خلف289309

60إعدادية2الجمه ورية 22931البرصةأنبىخلود جواد محمد89330

1دكتوراه2المه لب 22932البرصةذكرمحمدالدوشي نوري ايوب53953

2دكتوراه2المه لب 22932البرصةذكرعبدالحسن رحيمة مشكور544704

3ماجستير2المه لب 22932البرصةذكراحمد فاضل كاظم544708

4بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكروليد دعير صالل281317

5بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرمسلم جواد حسن32372

6بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكررعد غازي سعدون411733

ي حبيب محمد497277
7بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرهانن

8بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرايهاب عبدالكريم جي 513897

9بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرنعمان منذر يعقوب53957

10بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرشكري محمود جبار381485

11بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرحسام كاظم جواد165654

12بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرعلي جاسم حمادي410328

ن كاظم501578 13بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكركاظم محمدامير

14بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرمهند فاخر محمد32356

15بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرمنترص صالح محسن502328

16بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرحيدر عبداالمير عبدالرضا513893

17بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرمصطفن عبدهللا عبدالعزيز165542

18بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرليث ثائر طه32363

19بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرمشتاق عبدالرؤوف عبدالرزاق281330



20بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرحيدر احمد عبود497210

21بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرمحمد عدنان عبدالرزاق497309

22بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرعلي شاكر مطر165540

23بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرعلي حسن علي497175

24بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكررفعت عبداالمير سلمان281267

25بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرعلي صالح محمد411740

26بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرحيدر رحيمة مشكور32359

ن211921 ن زيد حسير 27بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرحسير

28دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرسجاد احمد جعفر32340

29دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرنجاح حسن جارح411724

ن32343 ي حسير 30دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرعالء صي 

31دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرعبدالهادي محمد خضير533664

ي محمد501593 32دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرعالء عريب 

ي211908 33دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرجبار محمد عبدالنب 

ي عبدالكريم53962
34دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرعلي تف 

يف كريم497155 35دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرموفق شر

36دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرعلي عبدالهادي احمدمليح211927

37دبلوم2المه لب 22932البرصةذكراحمد كريم بدر53941

38دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرمهند صالح عيدان281343

ن544713  علي حسير
39دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرمصطفن

40دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرعلي رزاق صالح32374

ن501931 41دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرحسن علي عيدالحسير

42دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرحسن محمد نعيمة450934

43دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرحسن هادي حسن71786

ن165536 44دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرمحمد زيد حسير

45دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرحيدر ثائر طه281335

46دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرفؤاد خلف عبود32187

47دبلوم2المه لب 22932البرصةذكراحمد سالم ابراهيم410342

48دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرعلي صالح فليح410371

ن32347 49إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرداود سلمان حسير

50إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرعباس قاسم لفته410349

ن410335 51إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرحسن حافظ حسير

52إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرميثم علي دعبول32341

53إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرباسم كاظم جواد165543

54إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرزهير محمد حبيب280989

55إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرعلي عبدهللا عيدان500811

 ناظم علي512949
ن 56إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرحسير

57إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرعباس اسعد عبدالرحيم501180

58إعدادية2المه لب 22932البرصةذكراحمد حسن عجيل410362

1بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرعمر ماجد رشاد165497

2بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرعلي عبدالهادي كاظم544816

3بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرزين العابدين كاظم كزار410098

4بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرعقيل مسلم شاطي54305

5بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرعالء حسن عجيل165491

6بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرمهدي حامد صالح409855

7بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرمحمد طاهر مزعل32034

8بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرزين العابدين عباس عبدالكاظم548331

ن54271 ن سلمان محمدحسير 9بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرحسنير



10بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرعدنان هشام شي 496877

11بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرزين العابدين علي مجيد280386

ي32550
12بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرمحمد ناظم كباسر

13بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرشمد طاهر مزعل32082

14بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرعباس علي عودة554212

15بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرمحمد اسعد احمد410014

16بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرامير عباس عبدالكاظم54291

17بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرعلي خالد سيد165486

ن باقر496927 ن تحسير 18بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرحسير

19بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرمحمد عكال كاظم32632

20بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرعلي جاسم محمد32234

ن كريم عطشان411609 21بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرحسنير

22بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكراسعد كريم محمد32510

23بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرحامد قضي حامد409836

24بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرعمار منذر نعمة165490

25بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرسيف فوزي ثامر32623

26بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرايمن غسان ابراهيم410073

ن هادي54317 27بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرعالء عبدالحسير

28بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرحمزة فاضل عباس554191

29بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكراحمد كاظم جواد32606

30بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكراحمد مزهر عبدالواحد165534

ن409843 31بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرعالء باسم حسير

32بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرحسام محمد جاسم410030

ن409809 33بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكراسعد طه ياسير

34بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكراحمد حامد بناي280441

ن497072 35بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكراسامة طه ياسير

36بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرعلي زهير حسن32522

ن طاهر32051  حسير
37بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرمصطفن

38بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرعبدهللا عبدالملك نعمة409799

39بكالوريوس2المه لب 22932البرصةذكرعلي حسان علي32642

40دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرايمن كاظم جواد211903

41دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرعبدهللا محمدحسن مهدي497047

42دبلوم2المه لب 22932البرصةذكروليد حميد سعود32578

ن165496 43دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرعلي محمد عبدالحسير

44دبلوم2المه لب 22932البرصةذكراحمد مهند عبداالمير280496

45دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرعباس محمدجواد محمد409826

46دبلوم2المه لب 22932البرصةذكركاظم جواد كاظم32608

47دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرسجاد عباس محمدجواد514014

48دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرمصطفن سالم هيال496844

ن عبدالكريم محمود559299 49دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرحسير

50دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرعلي غبدالكريم موس496887

51دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرمحمد طالب جليل32078

52دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرمحمد نعيم عبدهللا54267

53دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرعباس مجيد ابراهيم280430

54دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرعبدالصمد فاضل عبدالحسن32042

55دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرمحمد غازي عبدالمنعم410060

56دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرعماد مهدي صالح165523

57دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرزيد رياض عبدالرزاق54301



58دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرعلي جعفر سالم165525

59دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرحيدر حبيب حميد497028

ن496913 60دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرحيدر ماجد عبدالحسير

61دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرمحمد زكي رجب32591

62دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرمسلم عبدعلي شي 32624

ن صالح محمدمهدي513952 63دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرحسير

ي497481 64إعدادية2المه لب 22932البرصةذكراحمد مكي صي 

65إعدادية2المه لب 22932البرصةذكراحمد محمد كاظم513724

66إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرفائق اسعد احمد409779

67إعدادية2المه لب 22932البرصةذكربشير عباس سعدون165526

68إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرطيف عدنان عبداالمير32244

69إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرمحمد فاضل عباس497492

70إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرجاسم محمد جاسم32261

71إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرجاسم محمد جعفر32282

72إعدادية2المه لب 22932البرصةذكراحمد علي عبود211898

73إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرمرتضن اسعد احمد280765

ن513789 74إعدادية2المه لب 22932البرصةذكراحمد مهند ياسير

75إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرقاسم محمد جايد409771

76إعدادية2المه لب 22932البرصةذكركاظم علي نايف554245

77إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرعلي نبيل عبدالكريم165516

78إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرعبدهللا كريم محمد32253

79إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرابوالحسن كاظم كزار280639

80إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرطارق حبيب هاشم211925

ن32248 81إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرمحمد علي عبدالحسير

82إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرمنتظر فرقد عبدالرضا165531

83إعدادية2المه لب 22932البرصةذكراحمد ناظم كاظم497389

84إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرعمار عبدالوهاب عبدالجبار165508

 علي497454
85إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرمحمد مصطفن

86إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرحيدر مشتاق هادي53887

87إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرمنتظر مهدي صالح165532

ي497402 88إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرمحسن مكي صي 

89إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرمنتظر مزهر عبدالواحد53889

90إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرهشام جميل صدام31812

ن اسماعيل يوسف31706 91إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرحسنير

92إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرمخلد عدنان عبداالمير165521

93إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرجعفر عدنان حسون31691

94إعدادية2المه لب 22932البرصةذكراحمد باسم كاظم165518

95إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرعلي اياد احمد409781

96إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرعلي بسام محسن31746

97إعدادية2المه لب 22932البرصةذكراحمد ضياء مصطفن32246

98إعدادية2المه لب 22932البرصةذكربالل نبيل عبدالكريم165514

99إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرمحمود محمدحسن فاضل513698

100إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرسجاد صالح مهدي32255

101إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرمؤمل كامل نارص280840

102إعدادية2المه لب 22932البرصةذكركاظم رشيد عبدالحميد31781

ن53898 103إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرنورالدين سلمان محمدحسير

ن رائد عبدالحي497442 104إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرحسير

105إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرعلي صبيح عباس53902



ي165506
106إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرعلي عباس سبب 

107إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرعلي عباس محمدجواد280654

108إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرمحمد حمزة احمد165520

ي53905 109إعدادية2المه لب 22932البرصةذكراكرم عقيل صي 

110إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرعبدهللا عبدالكريم عبود280674

111إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرداود هيثم جعفر427126

112إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرابراهيم غسان ابراهيم409758

ن فالح مهدي32257 113إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرحسير

114إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرعلي يحبر مهاوي410125

115إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرعلي سالم هيال497517

116إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرعصام حميد كاظم53895

117إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرعبدهللا محمد نعيمة32274

118إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرعلي فالح مهدي32264

119إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرصباح لؤي حبيب165530

120إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرعبدهللا محمد اسماعيل497525

121إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرعلي حازم خالد409765

122إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرحسن ابراهيم محمد31730

123إعدادية2المه لب 22932البرصةذكركاظم جواد مجيد513677

124إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرحيدر حسن عجيل165527

ن ناظم كاظم165511 125إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرحسير

126إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرمصطفن عبدالكريم عبود513777

 عبدعلي32245
ن 127إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرحيدر تحسير

128إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرمحمد اسامة علي32268

129إعدادية2المه لب 22932البرصةذكرمحمد علي محمد31770

130دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرمحمدباقر عباس احمد165494

ن410108 131دبلوم2المه لب 22932البرصةذكرعلي عادل عبدالحسير

1ماجستير2المه لب 22932البرصةأنبىسارة كامل نارص410317

2بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىحياة عبدالكريم كاظم411717

ن411709 دنيا علي حسير
3بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبى

4بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىزينب صالح مهدي487897

5بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىاشاء جاسم قاسم381495

ى عكال كاظم32183 6بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىبرسر

7بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىعبير عبدالرضا حسن32176

8بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىانوار رياض انور450936

ى عزيز طاهر211924 9بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىبرسر

10بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىزهراء علوان محمد32354

11بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىلىم عبدالرزاق لفته410287

12دبلوم2المه لب 22932البرصةأنبىخنساء عبدالحميد عبود281304

13دبلوم2المه لب 22932البرصةأنبىرقية عودة مزبان544715

14دبلوم2المه لب 22932البرصةأنبىنهلة جبار نجم410383

15دبلوم2المه لب 22932البرصةأنبىنرسين شعبان مطرود211918

16دبلوم2المه لب 22932البرصةأنبىكاظمية كاظم حبيب53934

17إعدادية2المه لب 22932البرصةأنبىندى صبيح حميد53950

18إعدادية2المه لب 22932البرصةأنبىاطياف عبدالرؤوف عبدالرزاق410298

1ماجستير2المه لب 22932البرصةأنبىازهار كامل نارص165480

ن411568 ندى علي حسير
2بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبى

ى شاكر داود280406 3بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىبرسر

4بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىفاطمة جبار عبد54294



5بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىدعاء عبدالوهاب احمد54299

ي جياد410241 6بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىزهراء صي 

 تركي165472
ن 7بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىاسيل حسير

8بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىزينب محسن جاسم410237

9بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىلؤلؤ علوان محمد32583

10بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىغدير جعفر سالم411538

ن كاظم كزار410156 11بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىحنير

12بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىنور عباس سعدون54263

13بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىرباب عيىس عبدالوهاب32601

ن عباس165501 14بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىوسن حسير

15بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىمريم رائد هالل32061

16بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىابتهال محمد جاسم165483

17بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىحوراء محمد جاسم165517

ي165473
18بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىهبة ابراهيم راصن

19بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىحنان هادي حسن165477

20بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىهدى محمود فاخر513933

21بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىزهراء قاسم جعفر497068

22بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىافراح علوان محمد32597

23بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىزهراء عبدالوهاب احمد54298

ي جياد496964 24بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىهدى صي 

25بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىفاطمة سمير عبداالمير165512

26بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىنجالء مهدي سلطان32621

ي165475
27بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىرفاء ابراهيم راصن

ن كاظم جواد32567 28بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىياسمير

29بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىوفاء حميد شهاب32625

30بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىدعاء عبدالرزاق لفته54277

31بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىايات عبدالرضا خلف410244

ق مهدي صالح165499 32بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىاستي 

33بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىزهراء عواد عبادي32626

34دبلوم2المه لب 22932البرصةأنبىاشاء محمد قاسم32619

35دبلوم2المه لب 22932البرصةأنبىنور محمد قاسم32620

ي32588 شيماء عبدالكريم عبدالنب 
36دبلوم2المه لب 22932البرصةأنبى

37دبلوم2المه لب 22932البرصةأنبىنور عبداالمير محمود192258

ن هادي54282 38دبلوم2المه لب 22932البرصةأنبىايات عبدالحسير

39دبلوم2المه لب 22932البرصةأنبىسماء صالح مهدي165484

40دبلوم2المه لب 22932البرصةأنبىاشاء احمد خضير32506

بدور تعبان علي32603
41دبلوم2المه لب 22932البرصةأنبى

42دبلوم2المه لب 22932البرصةأنبىسح  رعد حميد31847

43إعدادية2المه لب 22932البرصةأنبىمريم مسلم جواد32250

44إعدادية2المه لب 22932البرصةأنبىغفران مهدي صالح165533

45إعدادية2المه لب 22932البرصةأنبىزينب عماد عبود53908

ي53883 46إعدادية2المه لب 22932البرصةأنبىدالل عقيل صي 

ي سعيد513718
47إعدادية2المه لب 22932البرصةأنبىهدى هانن

48إعدادية2المه لب 22932البرصةأنبىفاطمة رعد غازي409785

49إعدادية2المه لب 22932البرصةأنبىسح  فاضل عبدالعباس31820

50إعدادية2المه لب 22932البرصةأنبىفاطمه الزهراء حبيب هاشم32271

51إعدادية2المه لب 22932البرصةأنبىفاطمة رياض محمد31751

52إعدادية2المه لب 22932البرصةأنبىفاطمة محمد جاسم32226



53إعدادية2المه لب 22932البرصةأنبىفاتن فالح احمد496808

ن محمد31763 ن امير 54إعدادية2المه لب 22932البرصةأنبىبنير

55إعدادية2المه لب 22932البرصةأنبىليل منذر نعمة544814

56بكالوريوس2المه لب 22932البرصةأنبىضمياء عبدالحميد عبود54304

ن513959 57دبلوم2المه لب 22932البرصةأنبىمنتىه لفته عبدالحسير

58إعدادية2المه لب 22932البرصةأنبىنغم طارق جبار513657

1دكتوراه2م وس بن نصير 22933البرصةذكراحمد منذر شاكر165785

ي جي 547576 2ماجستير2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمحمد صي 

3ماجستير2م وس بن نصير 22933البرصةذكرخالد جميل كامل383250

4ماجستير2م وس بن نصير 22933البرصةذكرشهاب كاظم جواد53729

5ماجستير2م وس بن نصير 22933البرصةذكرانور حمادي مجلي495869

6ماجستير2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحيدر علي جي 343379

7ماجستير2م وس بن نصير 22933البرصةذكراسامة حبيب حيدر383355

8بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرسالم جليل ابراهيم342963

9بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرغسان غفار هاشم495872

10بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرناظم جاسم كاطع495864

11بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحمزة عباس خيون165880

12بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرماجد حميد عبود547578

ن نزال383336 13بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمحمد ياسير

14بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكراحمد ضياء نارص342893

15بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحيدر حبيب شبيب34317

16بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكروائل شاكر حمود519660

17بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمسلم نعمة عبد94493

18بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحيدر عبداالمير صادق495874

19بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحيدر محمود عبدالمنعم502322

20بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكراحمد فالح حسون342955

ي زغير53725 21بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرخالد عبدالنب 

22بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمحمود كاظم عبود339733

23بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحسان فالح حسن141606

ن عبدالكاظم عودة34278 24بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحسير

25بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرضياء هادي عيىس289770

26بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمحمد حامد فالح495875

27بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعلي حميد موس271822

28بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرامجد جاسم محمد165874

 هادي علي165934
29بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمرتضن

30بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمحمد زكي عبودي440885

31بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكركرار هشام جمعة495871

ن عكاب495865 32بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعالء حسير

33بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكراحمد ضياء يوسف53704

ي باسم هاشم36408
34بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرهانن

هللا عبيد94335 35بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمحمود خير

ن خليل برهان165927 36بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحسير

37بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكركاظم باسم حميد513581

38بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكراحمد علي صاكي544949

ن عباس حاتم141630 39بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحسير

40بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمهند نمير ناظم412981

41بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعلي صبيح ديوان165789

42بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكراوس ناظم حسن165886



43بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمهند فاروق عبدالواحد343034

44بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكراحمد عبدالكريم مهدي519642

45بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكربالل عبدالشهيد مصبح34147

46بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكركاظم باسل قاسم556689

47بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعباس زكي عبودي36447

48بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرغسان توفيق كنان141583

49بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرزينالعابدن ناظم حياوي501165

50بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعالء عادل صبيح141599

ن فاضل دشر53726 51بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحسير

52دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحيدر عبدالجليل ابراهيم382562

ن يوسف383322 53دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمقبل ياسير

54دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكراسعد حبيب فرحان343334

55دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحسام عبدالحميد عبدالمجيد383242

ن حياوي جميان480113 56دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحسير

57دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحيدر علي صاكي53715

ن289767 58دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرفالح عبدالحسن حسير

59دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكراثير توفيق مشهد289765

60دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرماجد سامي ماجد343015

61دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعلي صباح سلمان520290

62دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعقيل عبدالحسن شنيشل519655

63دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرشكر محمود شاكر210055

ي عبدالزهرة34257 64دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحيدر عبدالنب 

 زكي جواد519664
65دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمصطفن

66دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكراحمد خلف ثامر342990

67دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكراحمد حامد احمد141618

ن343005 68دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكربسام علي حسير

ي جاسم34220
69دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكراسامة هانن

70دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرصفاء هادي عزيز343219

71دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمحمد عبدالرضا جبار141610

72دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكراحمد جاسم محمد53711

73دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعلي غالب مجيد165810

74إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعلي زويد خلف141601

75إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرزين العابدين حسن عبدالرزاق141615

76إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرتوفيق فاضل جابر495547

77إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمازن علي سالم165893

78إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرفرقان لطيف زباري412990

79إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعلي شاكر محمود165869

80إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمسلم سالم عبدالعالي519633

81إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكروالء موس خليل495748

82إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرزين العابدن كاظم زايد141592

1بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعلي عبدالسالم عبود383680

 احسان علي492737
2بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمصطفن

3بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرسعد لطيف حبيب53755

4بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحسن علي طالب35320

ي حسن165773 5بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرناطق ناج 

ي الزم53852
6بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكررافد ذهبن

7بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرسالم اياد عودة519692

8بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعبدهللا منذر شاكر165720



9بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكراحمد عبدعلي محمدعلي413014

ن53800 10بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمحمد عدنان حسير

11بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمصطفن عبدهللا عبدالزهرة53793

12بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمحمود رياض حسن519681

ن165733 13بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحسن سمير عبدالحسير

14بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرانور عبدالسالم عبود271810

15بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكراسامه عبدالكريم مهدي53795

ن492532 16بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعبدالعزيز غازي حسير

ن عودة خزعل271819 17بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحسير

18بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكراحمد فاضل عباس271814

19بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكراحمد عبدالكريم دينار413004

ي547580
ي يحبر عبدالغبن

20بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرغبن

غام عادل صبيح35376 21بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكررصن

ن271816 22بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمحمد عبدالرضا ياسير

23بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرضياء عبدالكريم قاسم37547

24بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعبدهللا بشير حميد545507

25بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرغانم طالب فاخر165791

26بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرالمجتب  عالء نعيم36888

 علي عبدالجبار519683
ن 27بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحسير

28بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكركرار عباس جابر165729

29بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمصطفن رياض حسن383682

30بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرالحمزة جمال نارص412997

31بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرسجاد ماجد علي492683

32بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكراسعد جاسم مطر36628

33بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكراحمد رحيم عبدالكاظم35802

34بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرموس نوري محسن338283

ي165814 35بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرامير مؤيد صي 

ن492720 36بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكروسام منير ياسير

ن عالء عبدالزهرة141809 37بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحسير

38بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحمزة عبدالكريم دينار492480

39بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرهاشم طالب فاخر165787

40بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعهد عادل عبدالسيد36654

41بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعماد محمد يونس165726

42بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكراحمد عبدهللا كاظم36945

ن53805 غام عدنان حسير 43بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكررصن

44بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكراحمد خليل ابراهيم165909

45بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعباس علي عباس35439

46بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعبدهللا غازي عبدهللا338472

47دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرباقر مدلول عودة413009

48دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمحمدباقر جعفر غانم53818

49دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمهند جاسم حمود492701

50دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمصطفن صاحب مهدي492574

51دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكروعد عادل عبدالسيد37144

ن165805 52دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمحمدعلي علي عبدالحسير

53دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحسن هادي غانم519685

هللا35458 54دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمحمدرضا محمود خير

ن رجب36862 55دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكراحمد حسير

56دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمحمدعلي عبدالكاظم عودة53808



57دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحمزه حسن عبدالواحد37440

58دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمحمد عبدالكاظم خلف36826

59إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرجبار رعد صبيح35416

60إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمصطفن وسام صالح554182

61إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعبدعلي فاضل مكطوف165952

62إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعلي فاضل جلوب519751

63إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمصطفن دريد صبيح53605

64إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحيدر سجاد عبداالمير492334

65إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعباس قدري حمزة165905

66إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرجعفر حامد مردان141699

67إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحسن رياض عبدالحسن53616

68إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمنتظر احمد عبدالحي53633

69إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحيدر صالح حمزة339339

70إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرالحسن زهير محمد165829

71إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكريوسف نعمة عودة36048

72إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمحمد عبداللطيف نوري519793

 علي زويد141676
ن 73إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحسير

74إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرصباح عبدالسالم عبود339409

75إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعلي فيصل تويه271801

76إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمسلم سامي عبدالسادة165798

77إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعلي عبود عبدعلي492284

ق عبدالحسن36108 78إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمصطفن مرسر

79إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعلي فيصل عبدالرضا338612

 عبدعلي53638
ن 80إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرسجاد حسير

ي502103 81إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكررضا كاظم ناج 

82إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرسجاد محمد عبدالحي53613

ن عبدالشهيد احمد165311 83إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحسير

84إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمحمد ناظم حسن165975

ن رجب209915 85إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمحمد حسير

ن حاجم165922 86إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمرتضن حسنير

87إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمحمد عبدالسالم عبود271809

ن احمد عبدالمحسن554157 88إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحسير

89إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرضياء فوزي سالم36972

90إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمرتضن مسلم حنظل413048

91إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرسجاد عماد قاسم352241

ن339450 92إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكراحمد يعقوب محمدامير

93إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمروان عدنان نجم289763

94إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحيدر فالح نوري271821

95إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرفاضل عباس حاتم141717

96إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمجتب  بدر نارص271807

97إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكريوسف محمد عبدالرضا36230

98إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرسعد هاشم نفاوة519691

99إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكراحمد كريم جالي53850

ن عالء حميد339388 100إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحسنير

ي34707  اسعد عبدالنب 
101إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمصطفن

102إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعلي مرصن عبدالرسول53668

103إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكريوسف محمد صالح413044

104إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمحمد جاسم محمد413042



105إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمنتظر سامي عبد352334

106إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرباقر حامد مردان141707

107إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرهشام مخلص كاظم519735

108إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكركرار غزوان خلف36147

109إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعبدهللا محمد عبدالستار165928

110إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعلي جابر ظاهر37187

111إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحمزة عبدالسادة موس165943

112إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعلي وليد خلف382420

ن رجب141671 113إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعلي حسير

114إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمحمد فاضل مكطوف271806

115إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكراحمد رياض نارص53627

ي عبدالعالي141660
 
116إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمحمدجواد عبدالباف

117إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرايمن عيىس عبدهللا165761

118إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكراسعد علي شامخ37480

119إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكراحمد عباس حاتم141725

120إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحسن عبدالشهيد احمد35998

121إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعلي ناظم حسن165980

122إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعلي عباس جابر165755

123إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرعبدهللا سلطان جميل34867

ن عبدالكريم قاسم94632 124إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرحسير

125إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرابوالقاسم حسن سودي141689

126بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةذكربهاء كامل عبود239051

127دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمسلم حسن عبدالكريم165713

128دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمعن عبدالرضا جاسم338376

129دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةذكرسامر عيىس عبدهللا492590

130إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكرمشتاق عبدالمطلب عبدالمنعم53642

131إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةذكراحالم نعيم عبدالرضا289257

1بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىصبا مالك عبدهللا343315

ى حاتم محمد343496 2بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىبرسر

3بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىزينب عبدالكريم جابر342918

ن هندال342976 4بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىزينب عبدالحسير

5بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىعلية حسن زويد53693

6بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىميساء هاشم نفاوه495868

صبا مكي طاهر495873
7بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبى

8بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىفاطمة عبدالشهيد مصبح554167

9بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىفاطمة حمد نجم289796

10بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىغيداء عدنان ايوب495870

ن بشير حميد495524 11بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىحنير

12بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىنبا نعمة عودة36425

13بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىرشا نعمة عودة495780

14بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىهدى غالب مجيد240081

15دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىنرجس عبداالمير عبيد210053

16دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىخلود هاشم راشد343146

خديجة حمادي مجلي513562
17دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبى

18دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىزينب احمد عبدالكريم502320

19دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىابتسام عبد خضير352748

20دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىسامية حسن زويد33957

21دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىسوسن محسن يوسف495867



22دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىعهود حامد عبدالواحد480072

عذراء عبدالزهرة يالي343443
23دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبى

24دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىميثاق جبار صيهود495782

25دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىدنيا قاسم ثامر343430

26دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىمريم جي  حسن165866

27دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىسلوى غانم هاشم289773

ن342940 28دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىحوراء عبدالصادق حسير

29دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىروان مخلص جميل165780

30إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىعواطف مخيلف عبيد343183

ة علي عبيد53730 امير
31إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبى

32إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىايمان قاسم فليح34168

ي محمدحسن يوسف495866
33إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىامانن

1ماجستير2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىايالف سمير سالم165737

2ماجستير2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىنور مهدي منصور239429

3بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىفاطمهالزهر سعيد هادي519797

4بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىمبن عبدالعادي حبيب337912

5بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىميساء عبدالرضا يوسف338123

6بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىاشاء جمال عبدالجليل413024

7بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىزينب علي طالب35350

8بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىوسن جاسم بردان413033

 علي413018
ن 9بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىزينب حسير

سارة علي عباس35494
10بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبى

11بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىزهراء عبدالرضا يوسف338208

12بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىمرسة عادل حنون493139

13بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىميس وليد خلف338016

14بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىايمان طالب فاخر165788

روان وليد عبدعلي547665
15بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبى

هدى علي طالب35108
16بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبى

17بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىود فتحي عبدالجليل338518

18بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىمريم عبدالكريم قاسم36776

ي35080
19بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىانفال حمد وصفن

20بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىمريم اياد حسن165745

21بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىعائشة حمد نجم35244

22بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىشمس ماجد جواد165759

ن فيصل توية271817 23بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىحنير

24بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىعال عبدالكريم قاسم36798

25بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىنور عبدالرزاق عبدالخرصن165740

26بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىاية نعمة عودة36752

ن جليل35270 27بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىهدى حسير

28بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىدانية محمد صالح413029

ازهار علي طه37378
29بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبى

30بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىنور نعيم عبدالرضا339290

31بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىسارة صالح مهدي493175

ي165801 سارة علي صي 
32بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبى

33بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىصابرين عبدالكريم ابراهيم36719

34بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىوسن فائز غازي165747

ي حميد عبدالصاحب141787
35بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىامانن

36بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىفاطمة جابر ظاهر37207



37بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىحوراء عبدالواحد عبدالكريم165817

38بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىلينا اياد حسن165716

يف كاظم165809 39بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىزهراء عبدالرسر

40دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىاشاء قاسم محمد36207

41دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىايات سعيد هادي519701

ن حيدر حمدي53812 42دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىبنير

43دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىهالة ثائر عبدالحسن141815

رفل مكي عبدالكريم337961
44دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبى

45دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىهدى عدنان محمد37329

46دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىلقاء داود سالم382389

47دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىزينب ستار جبار53846

سالي مسلم عبيد35223
48دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبى

ي53751
49دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىهديل قاسم راصن

50إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىضح جعفر غانم53619

51إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىسكينة ناجح جاسم321784

52إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىفردوس قاسم ادريس413057

53إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىشى اسعد حبيب339461

54إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىفاطمة توفيق فاضل495490

55إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىايمان اياد حسن165766

ن جليل34890 56إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىايات حسير

57إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىغسان احسان عباس519785

58إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىفاطمة عبدالكريم خضير209920

 علي413052
ن ن حسير 59إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىبنير

60إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىعلياء محمد عبدالستار165915

61إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىعال اسعد حبيب339472

62إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىسارة صالح حمزة165964

فاطمة عبود عبدعلي537473
63إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبى

 علي165813
ن 64إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىزينب تحسير

فاطمة كريم جالي53654
65إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبى

سالي حسن نفاوة339437
66إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبى

67إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىفاتن عباس جابر165775

مروة علي عباس34773
68إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبى

69إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىمالك عبدالرزاق عبدالخرصن36173

70بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىهدى موس عبدهللا141783

71بكالوريوس2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىايمان قاسم محمد37291

ى صابر غياض493221 72دبلوم2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىبرسر

73إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىرنا حسن حنون413066

74إعدادية2م وس بن نصير 22933البرصةأنبىسىه مطرسر عزت53823

1ماجستير2الهادي 12934البرصةذكرخضير مطرسر طيب319025

 علي شاكر455283
2بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرمصطفن

3بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرجبار جعفر حيدر522451

ي179668
4بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرمرتضن فاخر ماصن

5بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعالء حنون خلف454960

 علي70932
ن 6بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعالء حسير

7بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرحسن خضير جابر455255

8بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكراحمد غازي حمود455080

9بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرسالم بنيان عبود71322

10بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعماد حسن محمد179482



11بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعيىس عبدالرضا لفته73186

12بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرجاسم عبود زبون342399

13بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرصفاء احمد عبود180166

14بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرمشتاق سالم رسن522434

15بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرمصطفن عطيه عبدالرضا455346

16بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرحيدر محمد عطوان73132

17بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعالء صباح عبدالعالي71228

18بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعصام غالب دشر319049

19بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكراسامة سعيد حمد179531

20بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرصفاء عبداالمام صي 70959

ن حسن خلف179494 21بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرحسير

22بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرفؤاد كاظم عبدالرزاق454988

23بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرناهد ابراهيم هكهاك70945

24بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعباس جنيد صيهود320513

25بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعلي عبدالزهرة قاسم522423

26بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعلي عباس وحيد73501

27بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرخالد ماجد عبداالمام71266

28بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعلي مهدي خلف71179

29بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرسالم ستار جبار555062

30بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرحسن عبداالمير عويد522454

31بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعالء فيصل عبود180133

32بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعلي حمزة سالم180049

33بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعقيل كاظم خميط455335

34بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعلي عبدالجليل فاخر544793

ي لفته180075 35بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرحيدر خير

36بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعبدهللا زكي عبدهللا71213

37بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرخرصن كاظم خضير454927

ن ضمد455087 38بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرمحمد عبدالحسير

ي180188
39دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرعادل لحك راصن

40دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرخالد عباس حمزة179503

ي جاسب حمود71169 41دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرناج 

42دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرباسم رمضان صي 454977

43دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرمحمد عبد احمد180152

ي455057
44دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرضياء هاشم راصن

45دبلوم2الهادي 12934البرصةذكررعد لحك امهوس320078

46دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرعلي عبدهللا محتار180005

47دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرهادي عبدالواحد عيىس71254

48دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرصفاء محمدعلي سلمان455363

49دبلوم2الهادي 12934البرصةذكراحمد نوري دهش73257

50دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرمرتضن ستار جبار318994

51دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرعالء كريم جعفر73325

ن محسن455107 52دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرعبدهللا حسير

53دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرعلي جبار جاسم393862

ن صينخ320166 54دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرعبداالمير حسير

55دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرمحمد عبدالزهرة حاجم455159

56دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرعلي كاظم حسن555174

57دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرمحمد هاشم موس71299

58دبلوم2الهادي 12934البرصةذكراسعد رحمة علي71332



59دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرعلي هاشم موس71277

60دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرميثم عبدالعباس كاظم522428

61دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرحميد كاظم طارش180018

ي72958
ن
62دبلوم2الهادي 12934البرصةذكراحمد قاسم سوف

63دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرزين العابدين عباس عبدالجبار320474

64دبلوم2الهادي 12934البرصةذكررعد جالي مطلق455118

65دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرمحمود هاشم موس73083

66دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرمحمد كاظم محي71288

ي73465
67إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعلي هاتو راصن

68إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرصادق عطية حسن320093

 والي زاير388116
ن 69إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرحسير

ن جلوب522348 70إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعالء حسير

71إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعلي رشك راشد320109

72إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرجواد عبدالكاظم خضير319038

73إعدادية2الهادي 12934البرصةذكراحمد امطير مطرسر544785

74إعدادية2الهادي 12934البرصةذكراحمد خالد كامل522378

75إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرحيدر كاظم حسن455137

76إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعلي سعد محمد522385

77إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرسجاد سلمان محمد522415

78إعدادية2الهادي 12934البرصةذكركرار كاظم عبدالحسن180123

1ماجستير2الهادي 12934البرصةذكرزياد جالل خضير67729

ن256658 2ماجستير2الهادي 12934البرصةذكرسيف ثائر حسير

3ماجستير2الهادي 12934البرصةذكرباقر غازي حنون555043

4بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكركاظم جواد كاظم72562

ي كاظم غنيم67380
5بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرراصن

ن67827 ن عبدالهادي حسير 6بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرحسير

7بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرسجاد جبار طعمة67403

8بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعلي غانم كاظم195334

9بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرصادق غازي حنون555037

10بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرمصطفن رحيم عبود88059

ن455604 11بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعلي عبد حسير

12بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكروليد خالد جوجي455581

ن جاعد خلف555052 13بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرحسير

14بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكراحمد ابراهيم بدن67467

ن اسعد جمعة180493 15بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرحسير

16بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرمحمد عبدالزهره قاسم67528

17بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرمنتظر جواد كاظم257399

18بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرغزوان فيصل عبود67374

19بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرماجد جميل خلف68044

20بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرمحمد حسن عبدالحسن67498

21بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعلي مجيد سالم522308

22بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرهشام حنون بايش68132

23بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكركرار خضير حسن256934

 علي عودة67412
ن 24بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرحسير

25بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعلي جميل خلف346181

26بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرحيدر محمد ابوالهيل87125

ن رحيم257503 27بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعلي حسير

28بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعلي عادل جاسم68194



ن جميل خلف346166 29بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرحسير

30بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرمحمود عبدالرحمن خالد346156

31بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكراحمد جاسم حميد67517

32بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعلي حاتم برصي257328

33بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكركرار جمعة محيسن71497

34بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرمحمد صبيح عبود68004

35بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرليث الهجان حمد زهراو67324

36بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعايد غانم كاظم195331

37بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرغزوان مسلم هاشم346449

38بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرمحمد صبيح عبيدة346391

39بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرسجاد خالد عباس522314

ن جاسم محمد71683 40بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرحسير

ن جاسم67312 41بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعالء حنير

42بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرحيدر حبيب خشالة346693

43بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرحسن عبدالزهرة قاسم522189

44بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرضياء عبدالرحمن فليح72796

45بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرطارق نعيم عويد544795

46بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكركرار محمد محسن256707

47بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعباس الزم حنون346416

48بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرمرتضن جواد كاظم195328

49بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعلي جواد كاظم67891

50بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرمحمد نوري دهش346384

51بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعباس عبدالرضا رهيف67955

ن رسن71467 52بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرضياء حسير

53بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرفالح حسن فرحان455837

54بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكراحمد جاسم محمد67344

55بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرحيدر حسن عبدالحسن67544

 علي256740
ن 56بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعلي حسير

57بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكراحمد حسن جاسم67797

 علي خلف346357
ن 58بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرحسير

59بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرسيف علي زغير346397

60بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرعلي عباس قاسم544787

ي67452  علي صي 
ن 61بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرحسير

62دبلوم2الهادي 12934البرصةذكراكرم شاكر مهدي71566

63دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرمرتضن كريم جلوب346348

64دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرعلي كاظم فاخر67996

65دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرقاسم حميد جاسم195336

66دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرمحمد عبدالجبار جالب67983

67دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرعلي ابراهيم محسن256686

68دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرعلي اكي  كريم شنان256747

69دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرحيدر فياض جابر346306

ن عبدالزهرة فرحان87148 70دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرحسير

ن صدام180240 71دبلوم2الهادي 12934البرصةذكركرار حسير

72دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرمناف ماجد عودة522316

73دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرعلي رزاق جبار346404

74دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرمحمد حسن قاسم68182

ن جلوب68055 75دبلوم2الهادي 12934البرصةذكراحمد حسير

76دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرحسن محمد حسن67757



77دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرزين العابدين علي فليح195302

78دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرعلي عبدالحافظ قاسم179785

ن طارق رشك68108 79دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرحسير

80دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرصباح محمود صباح88108

81دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرعلي صبيح حيدر67391

ن مزاهر71159 82دبلوم2الهادي 12934البرصةذكركرار حسير

83دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرمحمد عدنان عبدهللا71000

ن67814 84دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرمرتضن كاظم حسير

85دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرمحمد خيون غضبان71232

86دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرعباس عبدالستار حسن67691

87دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرعلي كريم جونة67963

88دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرعلي عبدالكاظم جميل87137

89دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرعباس فاضل نكيل455658

90دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرمصطفن جواد كاظم195322

91دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرحيدر جاسم حميد67508

92دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرنزار هادي جي 179794

93دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرعادل كريم عبد67481

94دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرعالء محمد حسن67785

95دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرمحمد مفيد محمد180336

96دبلوم2الهادي 12934البرصةذكراحمد خلف فالح195330

97دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرمحمد عبداالمير رمضان346174

98دبلوم2الهادي 12934البرصةذكراحمد سلمان حزام68239

99دبلوم2الهادي 12934البرصةذكرعمار كريم عبد87169

100دبلوم2الهادي 12934البرصةذكركرار سالم كاظم67911

101إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرانور ماجد سيد346378

102إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرسجاد عبدالوهاب مرزوك72727

ن عدنان عبدهللا67289 103إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرحسير

104إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعلي جالي مطلق87964

105إعدادية2الهادي 12934البرصةذكراحمد صبيح جريو87112

106إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرمرتضن كاظم نعيم346738

107إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرسجاد رحيم عبود195280

ن257434  ثائر حسير
108إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرمصطفن

109إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرمنترص جواد كاظم195311

110إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرمقتدى سلمان عجيل67301

111إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعادل خلف جاسم345977

112إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعلي الهادي عبدالخالق خريبط87657

113إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعلي صادق عطية321811

114إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرجهاد ضياء قادر555060

115إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعباس جميل خلف195278

ي346821 116إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرحسن وسام لعيب 

117إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعلي حبيب حسن72346

118إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرمصطفن ضياء هاشم87395

119إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرسجاد جمعة محيسن195283

120إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرمنتظر عادل كريم455964

ي87838
ي صبيح راصن

121إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرراصن

 علي فنجان195284
ن 122إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرحسير

123إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرباقر رحيم مهدي522246

124إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعباس عبدالجبار عبيد195307



125إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرمحمد جالل خضير72245

126إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرفهد علي ضمد455778

ن عودة347131 ن ياسير 127إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرحسنير

128إعدادية2الهادي 12934البرصةذكركرار حيدر سمير522322

ن فاضل455561 129إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرفاضل حسير

130إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعلي محمد قاسم87619

131إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرطالب شبيب حيال455749

ن87096 132إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرحسن عالء عبدالحسير

133إعدادية2الهادي 12934البرصةذكركرار عادل كريم455652

134إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعبدهللا نوري دهش87121

ي مرعي195282
ن
135إعدادية2الهادي 12934البرصةذكراحمد وف

136إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرحيدر صادق عالوي522231

 علي87583
ن 137إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرمهدي حسير

 علي فليح195286
ن 138إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرحسنير

139إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرسجاد كاظم عبدالرضا195326

140إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرمصطفن حنون بايش68169

ن عبدالحسن حنون522254 141إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرحسير

142إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعلي عبدالكاظم نارص72390

143إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعلي جمعة جاسب522320

144إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرمحمد جميل خلف346457

ن يقظان طاهر67261 145إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرحسير

146إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرمرتضن عبدالزهرة مزبان87514

 علي71135
ن 147إعدادية2الهادي 12934البرصةذكراحمد حسير

148إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعلي عبدالجبار عبيد195288

149إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرحيدر نجم عبد195309

150إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرسجاد هاشم موس87084

151إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرمصطفن عادل كريم455592

ي دخيل321574
 
152إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرمحمد شوف

153إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرحمودي محسن كنون455570

154إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرحسن هاشم موس72290

ن هليل555071 155إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرمنتظر عبدالحسير

156إعدادية2الهادي 12934البرصةذكراحمد سعدي علي455881

157إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرمحمد عيىس عبدالرضا87446

ي بناي68156
158إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعلي راصن

159إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعادل عباس قاسم555075

ن عالء حيال88349 160إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرحسير

161إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعلي جابر كاظم195290

162إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرحيدر تيسير راسم67278

163إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعلي حسن حمدهللا71955

164إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعلي كريم حسن87082

165إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرحسن عدنان عبدهللا522225

ي87859
166إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرمهدي صبيح راصن

ن جاسم87481 167إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرمرتضن حنير

168إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرحسن محمد بدر68083

169إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرسجاد علي لفته522237

170إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرحامد جميل خلف72464

171إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعلي ناظم عرمش522201

ي بناي346912
172إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعباس راصن



173إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرمنتظر حسن حمدهللا71753

174إعدادية2الهادي 12934البرصةذكراحمد علي حسن72192

175إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرحسن علي هاتو67846

176إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعادل سالم كاظم72139

177إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعلي عبدهللا صبيح347260

178إعدادية2الهادي 12934البرصةذكراحمد باسم ابراهيم87571

179إعدادية2الهادي 12934البرصةذكركاظم خالد حميد346781

180إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرمحمد فؤاد عباس195306

181بكالوريوس2الهادي 12934البرصةذكرداود عبدال لفته67972

182إعدادية2الهادي 12934البرصةذكرعدي عيادة خليفة87101

1بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىميسون وحيد عاشور71309

2بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىاحالم عبداالمام صي 387329

ي180059
3بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىرباب خالد كباسر

4بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىنداء عثمان خضير180071

5بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىسحر سلمان عبدالرسول320140

6بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىسىه حبيب خشالة320010

7بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىغادة كريم جواد180038

ة بدر حنون455326 8بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىامير

9بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىعفاف شاوي عيىس454947

10بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىهيام زغير جاسم179512

11بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىاالء فاروق محمد71245

12بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىفاطمة جبار فرهود455292

ي522399 13بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىاشاء عبدالرسول عريب 

فاطمة علي مطرسر555079
14بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبى

15بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىايمان عوده مخيلف71200

يف محي542475 16دبلوم2الهادي 12934البرصةأنبىحكيمة شر

ة خلف جاسم388002 17دبلوم2الهادي 12934البرصةأنبىامير

ن71186 18دبلوم2الهادي 12934البرصةأنبىسناء شنان حسير

19دبلوم2الهادي 12934البرصةأنبىرحاب عيدان عجيل179467

20دبلوم2الهادي 12934البرصةأنبىرباب احمد عبد180099

ن كاظم455468 21دبلوم2الهادي 12934البرصةأنبىامل حسير

22دبلوم2الهادي 12934البرصةأنبىحسنة دفار جاسم455196

سناء كاظم علي455075
23دبلوم2الهادي 12934البرصةأنبى

ي320585 24إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىوفاء كامل ناج 

ن522366 25إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىافراح هاشم عبدالحسير

1ماجستير2الهادي 12934البرصةأنبىرؤى عبدهللا صبيح346179

2بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىشيماء نزار جبار180265

3بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىمبن اعنيد محمد67943

4بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىانتصار جميل خلف179830

ي88131
5بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىرشا يوسف راصن

6بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىانتضار هاشم حنون67564

7بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىمياده عودة محسن68019

8بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىغدير عبدالزهرة ابراهيم346671

 علي67429
ن 9بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىهدى تحسير

10بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىهجراء هاشم حنون67444

11بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىوديان خالد جوجي346456

12بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىزهراء عودة جوجي68033

13بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىشهد حسن سند455896



14بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىغفران كريم شنان179869

15بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىرواء كاطع سلمان455631

ي87185
ن
16بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىشذى قاسم سوف

17بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىهدى عبدالرحمن خالد346147

18بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىضح حبيب خشالة346202

19بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىحوراء طالب طبيج346364

20بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىدعاء محمد جاسم455536

21بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىصبا احمد جاسم515031

22بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىرقية جبار شيحان257540

23بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىنور باسم صبار71187

24بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىوديان حسن صبيح522311

ي87158 25بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىاشاء ماجد لعيب 

انفال علي جعفر195340
26بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبى

27بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىمريم كاظم محي67769

28بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىغفران جاسم محمد67878

فاطمة علي فاضل195297
29بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبى

30بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىزهراء فرج صي 68094

31بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىهبة جواد كاظم179768

32بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىايمان محمود جابر71857

33بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىهديل عبدالجبار عبيد180277

34بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىنورالهدى كريم شنان179921

35بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىحوراء كريم عباس71803

36بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىغفران عبدالعباس عودة455636

37بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىرؤى فاضل سلمان71366

38بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىمريم صالح حسن68207

39بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىمنال سالم كاظم67925

40بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىرسل كريم شنان195294

41دبلوم2الهادي 12934البرصةأنبىحنان عبدالعباس عودة455646

42دبلوم2الهادي 12934البرصةأنبىاشاء حميد رحيم67717

43دبلوم2الهادي 12934البرصةأنبىهيفاء ناهي حسن522306

44دبلوم2الهادي 12934البرصةأنبىوجدان عبدالخالق عبدالعباس257364

45دبلوم2الهادي 12934البرصةأنبىندى دحام نعمة68071

ن عماد عبدالكاظم67861 46دبلوم2الهادي 12934البرصةأنبىحنير

47إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىندى عباس وحيد72880

مدائن علي ريسان522241
48إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبى

49إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىقطرالندى محمدجواد كاظم522325

50إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىحوراء عادل عبداالمير87189

51إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىوجدان خالد جوجي87214

ن رعد كريم195310 52إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىام البنير

53إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىايات جبار عاصي346952

54إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىزينب كاظم عبود87239

55إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىسح  علي عبدالحسن455724

زهراء علي خلف87988
56إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبى

هدى علي عبدالحسن87784
57إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبى

58إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىزهراء كريم ضوي    ع391633

حوراء احمد علي455894
59إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبى

60إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىبتول محمد عبدالرضا87737

ن عبدهللا صبيح347185 61إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىام البنير



ن195308 62إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىزهرة جمعة شنير

63إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىزينب عودة جوجي455431

ن محسن88353 64إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىحنان حسير

65إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىميالد طارق كاظم87411

ي87274
66إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىهديل يوسف راصن

67إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىفاطمة فالح حسن179968

68إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىايات عبدهللا صبيح321551

69إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىبلقيس عالء حنون72072

70إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىاديان وليد كاظم455853

71إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىزهراء حبيب حسن72618

ن87262 72إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىنور صالح حسير

73إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىزينب عبدهللا صبيح345993

74إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىزينب عماد شامخ87533

ي345974
75إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىوديان عباس راصن

76إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىسارة جواد كاظم321943

 علي68230
ن 77إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىمها حسير

78إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىرسل ناظم عيدان87389

79إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىنور محمد مطرود87707

80إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىمريم عماد شامخ88168

81إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىزهراء كاظم حسن455828

82إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىفاطمة عبداالمير جاسم544794

83إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىحوراء فالح حسن72662

84إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىايات عدي عيادة87209

يدة68146 85إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىسح  قضي شر

ي88341
86إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىهند يوسف راصن

87إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىميعاد طارق كاظم87423

88إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىايمان حميد طاهر87202

89إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىسح  رحيم عبدالزهرة345980

90إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىدعاء حسن جاسم87221

سحر علي عبدالرزاق455921
91إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبى

92إعدادية2الهادي 12934البرصةأنبىزهراء عبداالمير عبود455811

93بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىشيماء كاظم عبود88079

ة صبيح دهش67663 94بكالوريوس2الهادي 12934البرصةأنبىامير

ي455806
95دبلوم2الهادي 12934البرصةأنبىحنان شيحان شمحن

1ماجستير2المعق ل 22935البرصةذكراحمد نواب هاشم509916

2ماجستير2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد جاسم محمد160362

3ماجستير2المعق ل 22935البرصةذكرحسن فاخر يعقوب259925

4ماجستير2المعق ل 22935البرصةذكرخالد عيىس خالد509990

ي354825
5ماجستير2المعق ل 22935البرصةذكرجعفر حامد منان 

6ماجستير2المعق ل 22935البرصةذكراحمد شهاب احمد33148

ن33155 7ماجستير2المعق ل 22935البرصةذكرعلي فيصل حسير

8ماجستير2المعق ل 22935البرصةذكرسجاد سالم سعود509949

9بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعبداالمير فاخر محمد259933

10بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعصام حسن خضير354869

11بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمصطفن محمود منصور355001

ي35207 12بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكراحمد صالح عبدالنب 

13بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمنترص رياض طاهر259941

ي391500 14بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكراحمد كاظم حرن 



15بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعبداللطيف غالب نايف391540

16بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرليث عبدالجليل حميدان34457

17بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرحيدر محمدجواد موس509961

ن مول509981 18بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمرتضن عبدالحسير

19بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكراحمد نارص جابر160349

ن354772 20بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعدي نعوم حسير

21بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرزكريا يحبر علي33124

22بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمرتضن هاشم محمد160341

23بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرفراس عبدالكريم تعبان555460

24بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرزهير احمد ابراهيم35183

25بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمرتضن جبار سلطان35038

26بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعادل جارهللا جودة33146

27بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعبداالمير حبيب عمير509952

28بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمؤيد فالح هاشم33134

هللا زباري35105 29بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرحيدر خير

30بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكروليد حنون كاظم33123

31بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرحيدر علي حسن160288

32بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد سلمان موس33131

33بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعمر عبدهللا نجم354980

34بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمهند نارص صالح33162

 علي34463
ن 35بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمثبن حسير

36بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرحكيم عبود باقر35132

37بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرحيدر ماالهلل طارش510002

38بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكركرار صباح نادر509997

39بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد حسن جي 391528

40بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعبدالستار جبار خلف35128

41بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعلي عبدالرضا شناوة35093

42بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكراسعد سامي نارص160315

ي حميد35138
43بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعلي لطفن

44بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمصطفن فالح حسن33150

45بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكروسام منصور عودة35125

46بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكركرار علي حسن34472

47بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد علي عبدالرضا33136

48بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكروسام عبدالكاظم عبدالواحد509992

49بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرجعفر سمير حمد160295

50بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرجهاد عبدالصمد ميثم33126

 علي صالح355538
ن 51بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرحسير

52بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرنجم سامي نجم550122

53بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعلي قيس ظاهر35044

54بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعقيل منصور عودة160426

55بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكربشير غايب طالب35161

56بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمنتظر عبدالعظيم زهير355359

57بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرحسن عبدالدايم حسن509984

58بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد فرحان موس35074

59بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرحيدر عبداالمام عبدالكريم509994

60بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعمار يونس عبدالزهرة509988

ي160336
61بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرسجاد احمد راصن

62بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكروسام عبدالرزاق عبدهللا355465



 علي شاكر355574
ن 63بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرحسير

64بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعلي جواد حسن355494

ن عبدهللا خليل550128 65بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرحسير

ي33240 66بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكراحسان علي لعيب 

67بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمرتضن فالح حسن33152

68بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكراسعد بهاء حسن509954

69بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمنتظر عدنان احمد549641

70بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعلي عودة حبيب259950

ن احمد جلوب33158 71بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرحسير

ن صالح هادي355524 72بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرحسير

73بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرزين العابدين ماجد ظاهر355388

74بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعباس عالء عبدالصاحب355216

ن355280 75بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد عبدالكريم عبدالحسير

ن35111 ن عبداالمير حسير 76بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرحسير

77بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعبدهللا مال هللا طارش510005

78بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرارشد اياد كاظم34486

ن550118 79دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد حسن حسير

ن كريم33135 80دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرمنذر حسير

81دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرزهير عبدالمحسن حسن509962

82دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكروسام عبدالمحسن حسن509966

83دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكررافد محسن والي33144

84دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرحيدر حميد علي259561

85دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرايمن سالم حاتم35212

86دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرفراس خلف فرج34920

87دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرجهاد سهيل صالح35152

88دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرعدنان قحطان عبد35067

ي جاسم33125 ن صي  89دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرتحسير

90دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرعلي عبدالكريم منشد354990

91دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرطارق عبدالعظيم زعطوط549649

92دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرنوفل هادي دوالب35217

93دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكراحمد صادق غضبان35114

94دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرعبدالفتاح جبار عالوي509968

95دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرحمزة كامل ضمد35050

96دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكركاظم جمعة احمد259653

97دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكروسام ناظم كاظم33170

98دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرقحطان عدنان جاسم35198

99دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرعلي جبار عبدالكريم509974

100دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرقاسم اسماعيل يونس555438

101دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكراحمد هاشم سعد33174

102دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرمهند عباس حامد509978

103دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرسالم كريم طارش33128

104دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرعلي محمد سلمان354859

ي حميد33129
105دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرحميد لطفن

106دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرامير يحبر مجبل33127

107دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرعلي ظاهر مهدي33130

108دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرميثاق احمد يونس509972

109دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرحيدر كاظم جابر354844

110دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرمرتضن كاظم جابر354801



111دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكررائد عدنان جبار355085

112دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد ماجد عبدالشهيد34445

113دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرمرتضن نارص طاهر34437

114دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرحيدر رحيم جبار160301

ن منصور حسن355437 115دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرحسير

116دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد عبدالدايم حسن509983

ن محمدرضا جاسم509960 117دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرحسنير

ي نارص35077 118إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرضياء عبدالنب 

119إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرسمير فاضل موس34497

120إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرحسام فداغ يوسف355262

121إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرعلي ابراهيم خيون509958

122إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرسامر فوزي حميد35192

ي عبدالرضا509943 123إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرعقيل عريب 

124إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرعالء حسن محمد هادي34494

125إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرثائر حميد عجر509975

ن355407 126إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرمنصور حسن حسير

ي جاسم مجمان160310
 
127إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرعبدالباف

128إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرثائر محمد حسن33137

129إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرعلي اسد نارص35099

ي509956
130إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرعلي عابدين سبب 

131إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرزهير داخل صالح34478

ي35148
132إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكروميض عباس ماصن

ي34450 133إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرسامر طارق لعيب 

ن نارص509971 134إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرسالم عبدالحسير

135إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد عدنان احمد550111

136إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرعلي محمد شاكر509955

1ماجستير2المعق ل 22935البرصةذكرمحمود حبيب سالم34059

2ماجستير2المعق ل 22935البرصةذكرحمزة هادي قاسم33335

ن391404 3ماجستير2المعق ل 22935البرصةذكرباسم علوان حسير

4ماجستير2المعق ل 22935البرصةذكرعلي فرحان موس354458

ن259722 5دبلوم عالي2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد جاسم محمد حسير

6بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكراحمد رياض عبدالعزيز354397

7بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرحيدر ضياء لفته354474

8بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرسوران عالء عبدالرزاق34029

9بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمنتظر احمد قاسم33991

10بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكراحمد عماد فليح160526

11بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعلي عماد يونس391670

12بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد رياض عبدالعزيز355873

13بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكراحمد كريم مشاري549654

هللا زباري35855 14بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعباس خير

15بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمصطفن كاظم جاسب33298

16بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكراحمد عثمان محسن259816

17بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرجعفر محمد جاسم35539

 علي رضا35794
ن 18بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرحسير

19بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد علي صالح35862

20بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد صادق مهدي33272

21بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد باسم محمد33321

22بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعالءالدين جاسم فاضل35547



ي عبد354364 23بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمرتضن خير

24بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرسماح صالح سلمان33281

25بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرحسن حبيب قاسم35870

26بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرحسن علي شاكر33977

ن عبود35782 27بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرقاسم عبدالحسير

هللا نعيمه34006 28بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرفراس خير

ي عبد354428 29بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمجتب  خير

30بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعزام عبداالله خضير35744

31بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعلي زكريا يحبر35751

32بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكراباذر كاظم عبدالكريم34094

ن عبدالكريم مظلوم510104 33بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرالحسير

34بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمصطفن جواد كاظم33303

35بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرنور علي جاسم354388

36بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعلي هادي قاسم33339

37بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعلي وليد يوسف34118

38بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرقاسم جواد حسن33365

39بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد طالب خلف33994

40بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرصباح صالح سلمان259899

41بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرمجبل يحبر مجبل35324

42بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعلي محمدعلي موزان35403

ن35741 43بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرخالد كامل ياسير

44بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكركرار اسعد عبداالمير160508

45بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكراحمد قضي خلف35787

46بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعالء سمير توفيق33266

ن عبدالرحيم35625 47بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكراحمد محمدامير

48بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعلي عدنان مريعب33312

49بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعلي ابراهيم عيىس34019

50دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرهشام خليل كامل34047

ي510056
51دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد رحيم راصن

 محسن علي33327
ن 52دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرحسير

53دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرثائر عبدالرزاق عبادي34016

54دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرمصطفن احمد باقر354545

هللا نعيمه33307 55دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد خير

56دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرحيدر هادي قاسم33333

ي عبد354490 57دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكربرير خير

58دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرجعفر حبيب عبد555471

59دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرحسن حامد علي354410

60دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد هيال فيصل34024

61دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرعلي زياد طارق259744

ن34105 62دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرعلي جاسم محمد حسير

63دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرايمن صدام فالح510128

64دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكركرار عالء خليل34041

65دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرمصطفن عيدان رزاق550133

66دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكراحمد مالك حاتم33300

67دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرعلي فائق رحيم259727

ن كاظم صكر35697 68دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرحسير

69دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكراسعد عيىس ناظم35679

70دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرعبدهللا زهير يعقوب33268



71دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرمنتظر غانم نجم33998

72دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرحامد ضياء حبيب259846

73دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكركرار عبدالرحمن عبدالكاظم33344

74دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرعلي قاسم جفات354353

ي34548  سالم عبدالنب 
ن 75إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرحسير

76إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرامير ماجد حامد510059

77إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرعلي عبدالرضا رهيف259797

78إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرمرتضن ثامر كنعان34090

79إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرحيدر علي مهدي34375

80إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد حسن عبدالواحد34350

 علي391657
ن 81إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكراحمد حسير

ن محمد منصور33278 82إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرحسير

83إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكركرار حيدر زايد33400

84إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرصديق عبدهللا محمد34576

85إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد سالم هادي160229

 علي34753
ن 86إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرمحمدالجواد حسير

87إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرفاروق علي صالح35833

88إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرايمن عماد فليح34699

ن34552 ن هادي عبدالحسير 89إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرحسنير

90إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرحردان محسن سعيد35652

91إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرباقر محمد سلمان510064

92إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرمصطفن عقيل داخل510072

ن عباس34202  حسير
93إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرمصطفن

94إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد عماد عبدالكريم34197

95إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرطارق زهير عزيز34194

96إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكراحمد خلف كاظم259229

97إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد رحيم جبار33413

ن34359 98إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرعبدهللا باسم عبدالحسير

99إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرسجاد صادق مهدي33452

100إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد ماجد حامد510044

ن احمد فالح33460 101إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرحسير

102إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرجعفر سليم علي160208

103إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد كاظم صكر34539

ن مشتاق عبدالهادي33405 104إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرحسير

105إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكراحمد وميض محمد391649

ن391640 106إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرسجاد علوان حسير

107إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرحسن علي رضا34661

108إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرعلي جاسم مهدي510114

ن34572 109إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد صبيح عبدالحسير

ن354137  عبدالكريم عبدالحسير
110إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرمصطفن

111إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرعبدهللا خالد عيىس33446

112إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرعالء قاسم حسن34036

113إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرحسام حامد علي354195

114إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكراحمد ماجد مزيد34563

115إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرمحمد حمد سالم34209

116إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرسيف هللا سعد ظاهر35428

117إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرعلي دريد فاضل34544

118بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرعبداالمير مهدي جارهللا35688



119بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةذكرغسان عواد زيبق34010

120دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرباسم بدر حبش35635

ن35564 121دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرغسان عبدالقادر حسير

122دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرباقر محمدحسن كحيط354444

123دبلوم2المعق ل 22935البرصةذكرضياء سالم جاسم35347

124إعدادية2المعق ل 22935البرصةذكرفيصل سالم جاسم35800

1ماجستير2المعق ل 22935البرصةأنبىخديجة مهودر حسن160304

بتول علي ابراهيم33133
2بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبى

3بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىهديل عبدالكريم جمعة33191

4بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىهيفاء عبداالمير نزال34956

ي عبدالرضا33176 شهلة عريب 
5بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبى

6بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىاثمار شاكر هاشم34474

هللا34482 ي خير
7بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىبان جونن

8بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىمبن جاسم حسن33159

9بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىانتصار حبيب عبد555450

10بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىخمائل ريسان وطبان509965

11بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىتغريد احمدسعيد مجيرس33145

ي35167 االء طارق لعيب 
12بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبى

13بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىصبا عبدالرسول حيال33168

هناء علي عبدالجليل160352
14بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبى

15بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىدعاء عاشور سلطان35178

16بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىهيفاء كطافة عباس555370

هدى علي حميدي33161
17بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبى

18بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىساجدة عبدالزهرة خضير160355

19بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىايمان موس جاسم35087

20بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىفرح فالح حسن33147

21بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىابرار عدنان عبدالكريم34490

22بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىعال حاتم حسن33220

23بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىميس هادي قاسم259694

سها علي حميدي259912
24بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبى

25بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىانسام ماجد عبدالشهيد33209

26بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىندى خلف كاظم259986

27دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبىنديمة رشيد قاسم33198

28دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبىبشائر عباس مجيد160327

29دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبىهناء جميل عبدالواحد33156

30دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبىفيد فالح حسن33149

31دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبىامال فرحان موس34468

نازك سالم سامي160372
32دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبى

دعاء عبدعلي عبد509907
33دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبى

34دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبىكيفية خضير حميد160321

35دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبىجيهان غالب علي35006

36دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبىنسمة نزار احمد35174

37دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبىنور صباح عباس34970

38دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبىسفانة حاتم حسن33231

39إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىنهاد عبداالله ابراهيم355029

40إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىنادية شاكر عباس509979

41إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىمبن جواد صيهود160396

ي جي 34929
42إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىليل شمحن



43إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىجهان عبداللطيف عبدالرزاق35119

ن33160 44إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىمبن توفيق حسير

ن354834 45إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىلمياء نارص عبدالحسير

46إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىاحالم ناظم كاظم33166

47إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىود ستار جبار33141

ن ستار جبار33139 48إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىحنير

49إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىمديحة جواد عباس35142

50إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىهند ستار جبار33140

51إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىافكار محمد كريم355057

1ماجستير2المعق ل 22935البرصةأنبىزهرة غسان غريب259788

2بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىزينب فائق رحيم259876

ن35816 3بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىايات عبدالجبار حسير

4بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىرونق صالح ايوب35876

5بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىنور نزار احمد35807

ميساء علي مهدي33265
6بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبى

ي35667 7بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىنبا شاكر ناج 

8بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىنها غسان غريب391414

9بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىلينا مهدي صالح354535

10بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىداليا رياض عودة33349

11بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىنور واصف كامل33285

ن35456 12بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىزهراء عبدالجبار حسير

13بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىزهراء عدنان مريعب33310

14بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىنجاة هادي قاسم510120

ن عباس33973 15بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىعلياء حسير

16بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىيرس رياض عبدالعزيز354418

17بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىبيداء محمود جبار259851

18بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىفاطمة عبدالصمد عيدان35722

19بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىظفر رياض عبدالعزيز33294

20بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىرسل ثامر كنعان34086

ي35728 21بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىشهد صباح صي 

22بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىايات وليد عبدالصاحب33362

رواء رحيم يالي354343
23بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبى

24بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىفاتن عماد حميد510124

25بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىتغريد مهدي هاشم510131

26بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىمريم وهب عزيز33289

27بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىاشاء عدنان مريعب33316

علياء عبدالعزيز علي33330
28بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبى

29بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىايمان فائق رحيم259894

30بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىنورا صالح عبدالرزاق259831

دعاء عبدالعزيز علي35768
31بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبى

32بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىايمان جبار غضبان160522

33بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىفاطمة قاسم احمد33318

34بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىصابرين غسان غريب259475

35بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىزينب عبدالصمد عيدان35824

ن35734 فاطمة علي حسير
36بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبى

غدير سليم علي160533
37بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبى

ن35761 38بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىاالء صبيح عبدالحسير

39بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىسارة هادي قاسم510130



40بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىرسل هاشم حسن510126

قطرالندى علي عباس35578
41بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبى

42بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىفاطمة محمد حيدر510122

43بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىعذراء عادل طارش33356

44بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىزينب سجاد كريم35374

45بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىزينب اسحاق جعفر354233

46بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىنور فائق رحيم259888

47بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىهدى خلف كاظم33354

ي عودة510111
48بكالوريوس2المعق ل 22935البرصةأنبىزينب عبدالغبن

49دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبىهاجر شاكر هادي35611

50دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبىزينب سعد سالم35844

ن كريم34128 51دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبىسكينة حسير

52دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبىزهراء حميد توفيق33420

53دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبىوداد حسن بشارة34055

54دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبىزهراء سجاد كريم35839

55دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبىزينب خليل اسماعيل354507

56دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبىبراء سالم سعيد34002

57دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبىدعاء سجاد كريم34559

ي35658 58دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبىمريم شاكر ناج 

59دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبىاديان محمد باقر34181

60دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبىاشاء عادل طارش391426

61دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبىرؤى جبار عالوي510116

62دبلوم2المعق ل 22935البرصةأنبىوصال هادي صالح34077

سبأ علي مهدي34189
63إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبى

64إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىصفا عقيل حسن34581

65إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىشمس هاشم حسن510081

66إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىشى عالء عبدالرزاق354607

ي259281 67إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىاشاء شاكر ناج 

68إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىغدير ضياء جاسم355911

69إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىايمان مهدي صالح355949

ن33418 70إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىنورالهدى منذر حسير

 علي160246
ن 71إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىشهد حسير

72إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىهديل حسن بشارة34566

73إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىجنة محمد باقر34291

74إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىاالء جواد عبدالكاظم34601

75إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىنورا عبدالمنعم عبدالقادر35849

76إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىنور خلف كاظم33475

ن رهيف33410 77إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىتبارك عبدالحسير

78إعدادية2المعق ل 22935البرصةأنبىزينب عباس هاشم34335

1دكتوراه2التاميم 42936البرصةذكرناظم لفته خشجوري529838

2ماجستير2التاميم 42936البرصةذكرمحمد جاسم سلطان322059

3بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرحمد عباس سهر322044

4بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرفاضل كاظم سهام8554

5بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعقيل عبدالجليل عبدالرسول258488

ن جابر جدوع322033 6بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرحسير

7بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعدنان احمد كاظم529810

ن8755 ي حسير 8بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرريحان عبدالنب 

9بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعدنان تومان فرج8758



10بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكراسعد عبدالخرصن محمد8577

ي477982
11بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعقيل محمد راصن

12بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكراحمد شاكر توفيق542334

13بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعلي طالب عبود258514

14بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرزيد ناظم محمد8757

15بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرنبيل سالم حسون258540

16بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرسيف ضياء عبدالهادي8767

17بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعلي ابراهيم زيدان9893

ن محمدجواد عبود478038 18بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرمعي 

اس عبدهللا احمد9881 19بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرني 

20بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرمناف فؤاد عبدالرزاق322029

21بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرخرصن فيصل محمد8562

22بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرحاجم ناظم عبدالواحد8965

23بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرمصطفن محمد رمضان8548

24بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرنوار صباح جبار477899

25بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرحسام فاضل علي258532

ن322034 26بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكراحمد عبدالكريم حسير

27بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعصام عبدالرزاق نارص322675

ف توفيق كاظم322017 28بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكراشر

29بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكراحمد مجيد عبيد8974

30بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكراحمد فيصل عبدهللا529804

31بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعبدالسالم عادل يعقوب542332

32بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرامجد ابراهيم عزيز8803

33بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكريعقوب محمد حسن322047

34بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعلي عباس صالح8961

35بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكركامل منشد خرباش260068

36بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرحيدر علي ادور9889

37بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعلي فاروق محمد8753

38بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعمار عراك عبود322055

39دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرمحمد ناظم محمد8750

40دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرعبدهللا هادي نون477919

41دبلوم2التاميم 42936البرصةذكراحمد جواد كاظم322050

42دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرباسم عبدالحليم حميد9904

43دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرمرتضن ابراهيم زيدان9883

44دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرداود سلمان محمد8784

45دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرصالح مطرود نصيف8801

46دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرعادل شاكر حميد8962

ن خضير9788 47دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرعصام عبدالحسير

48دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرحسام مهدي خرصن529820

49دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرسامر عدنان سالم8958

50دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرجاسم خلف عبدالرضا8783

51دبلوم2التاميم 42936البرصةذكركاظم جابر جدوع8751

ن258481 52دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرمحمد عبدهللا محمدحسير

ي529812
53دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرعبدالرضا عباس ماصن

ن عزيز9793  حسير
54دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرمصطفن

55دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرلطيف عبدالخرصن محمد8565

56دبلوم2التاميم 42936البرصةذكراحمد عقيل مزيد478048

57دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرجاسم حسن عبيد9796



ي سلمان8808
58دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرخضير حون 

59دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرعلي جاسم محمد477926

60دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرحسن مري والي477985

61دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرياش رزاق خضير477907

62إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرعلي كاظم عبدالسيد9786

63إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرعامر كاظم عودة258494

64إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرحامد مجيد تومان8590

65إعدادية2التاميم 42936البرصةذكراحمد عزيز غضبان258524

66إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرمهند حمزة عسكر8566

67إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرعباس مطرود نصيف258552

68إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرحيدر كاظم عالوي529806

ن8979 69إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرمحمود مهدي ياسير

ن هادي جاسم8559 70إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرحسير

71إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرعدنان عودة نوري321997

72إعدادية2التاميم 42936البرصةذكراحمد انيس عبداللطيف477961

73إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرمحمد سجاد كاظم477913

1بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرمحمود عبدالخرصن محمد8150

2بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرحيدر حسن ضعيف477480

3بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكراحمد مجيد صالح322239

4بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكربراق عالءالدين عبدالزهرة8944

5بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرسيف عبدالرسول كاظم259740

6بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرمحمد عبدالخرصن محمد8110

7بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعلي عبدالمحسن فاضل8091

ن322253 8بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعباس رحيم حسير

9بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعطاء نارص علي8270

10بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعلي رسول عبدهللا259963

11بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعلي ناظم عبدالواحد477566

12بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرحسن ربيع عباس9606

13بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرحسن قاسم مرزوق8230

14بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعبدالرزاق خالد عبدالرزاق322260

15بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكراحمد عواد محسن8190

16بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكركرار كاظم عبد542336

17بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكراحمد عبدالخرصن محمد8156

غام سلمان كاطع477431 18بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكررصن

19بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعلي فالح حسن259958

20بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرمحمد احمد عبدالرضا259823

21بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرحسن داود سلمان259766

يف مري    ع322247 22بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعلي شر

23بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرحيدر فالح فرحان8259

24بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعمر حامد حميد8684

25بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرحبيب نعيم مكي477356

26بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرمحمد علي عبود258698

27بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكراحمد الزم سوادي8905

28بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعبدالرزاق عبدالكريم هاشم477406

29بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرسجاد كاظم كريم8917

ي عباس8694
 
30بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرحيدر عبدالباف

31بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعلي اسماعيل دخيل8715

32بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعمار علي عبد529619



ن قاطع322266 33بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرمحمد حسير

34بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعبدهللا سالم كاسب322088

35بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرمحمد جابر جدوع8930

36بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكراحمد كاظم مسير8166

37بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرمحمد عبدهللا شهاب9541

38بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكراحمد محسن عبدالهادي259870

39بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعباس احمد زاهي8651

ي8207 40بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكركرار ريحان عبدالنب 

41بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرسالم كاظم كريم8614

42بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكررائد رحيم ناهي259969

43بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرنعيم مذكور عبدالحسن477419

ي حاجم259956
44بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكراحمد راصن

ي8936
45بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرعبدهللا جواد راصن

46دبلوم2التاميم 42936البرصةذكراحمد قاسم مرزوق477505

ن خضير8653 47دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرمحمد عبدالحسير

48دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرعلي عبدالكاظم حمادي8727

ن477380 49دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرعباس محمد عبدالحسير

50دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرعباس كاظم صكبان8285

51دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرعمران كاظم عمران9545

ي8708 52دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرمحمد رحيم عريب 

53دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرعلي عودة ابراهيم322244

54دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرصالح كاظم محمد477494

55دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرزبير حمزة اكي 259892

56دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرمحمد اياد جاسم8143

ي8940
57دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرمصطفن جواد راصن

58دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرعلي حسن ادخيل8194

59دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرمرتضن عبدهللا محمد322169

60دبلوم2التاميم 42936البرصةذكراحمد باسم عبدالحليم9863

61دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرصادق صباح حمود322187

ن مزهر ابراهيم9185 62دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرحسير

63دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرعلي ليث عبدالرضا9562

 علي كاظم8619
ن 64دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرحسير

65إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرجواد كاظم راشد476926

ي529732
66إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرجعفر جواد راصن

67إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرسجاد احمد شعيبش9277

ن جري حمد9251 68إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرحسير

ن عبدالكاظم عجىمي9069 69إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرحسير

70إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرعلي احمد عبدالسيد9140

71إعدادية2التاميم 42936البرصةذكررائد كاظم صكبان9094

72إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرعلي محمد ناظم9384

73إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرعلي حميد حزام322408

74إعدادية2التاميم 42936البرصةذكركرار منير صالح9075

75إعدادية2التاميم 42936البرصةذكريحبر موس رباط476870

76إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرمشتاق حيدر صالح529759

77إعدادية2التاميم 42936البرصةذكررسول باسم مسير258788

ن صكبان9127 78إعدادية2التاميم 42936البرصةذكراركان حسير

79إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرمصطفن خالد شياع9034

80إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرعلي عبدالرحمن فهد476935



81إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرسلطان عدنان حمزة476798

82إعدادية2التاميم 42936البرصةذكراحمد داود سلمان9028

83إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرمصطفن نزار محمد9684

84إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرمحمد امجد طالب476930

85إعدادية2التاميم 42936البرصةذكراحمد منذر مهدي476815

86إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرعبداللطيف ناظم عبدالواحد9730

87إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرعلي باسم لفته9163

88إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرعلي باسم عبدالحليم9875

ن ناظم عبدالواحد322463 89إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرحسير

ن322337 ي حسير
90إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرعيىس هانن

91إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرزينالعابدين باسم محمد529765

92إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرعبدالكريم صالح عبد322366

93إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرعبدهللا بهلول خنيفر9720

94إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرمصطفن محمد ناظم9453

95إعدادية2التاميم 42936البرصةذكراحمد عبدالرحمن فهد322445

96إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرباقر صباح سلمان9050

97إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرمحمد عودة جاسم322356

98إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرباقر لؤي سعيد9144

99إعدادية2التاميم 42936البرصةذكروليد حسن معتوك9589

100إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرمحمد حسن محمد9360

101إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرجعفر مقدام عيىس258895

102إعدادية2التاميم 42936البرصةذكراحسان محمد جودة476839

103إعدادية2التاميم 42936البرصةذكراحمد قاسم محمد476936

104إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرعباس يعقوب يوسف476822

105إعدادية2التاميم 42936البرصةذكراحمد علي كاظم9398

ن258989 106إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرعلي عصام حسير

107إعدادية2التاميم 42936البرصةذكراحمد يعقوب يوسف476856

 علي عبود259042
ن 108إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرحسير

109إعدادية2التاميم 42936البرصةذكراحمد عبدهللا طعمة476806

110إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرعلي كامل منشد9063

111إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرزكريا عبدالسالم رحيم8643

112إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرعلي رميض سلمان529755

113إعدادية2التاميم 42936البرصةذكررسول صفاء ريحان322543

ن529761  احمد حسير
114إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرمصطفن

115إعدادية2التاميم 42936البرصةذكراسامة عمر نارص9433

ي9007 116إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرسجاد ريحان عبدالنب 

117إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرعبدهللا حريجة محمد322378

118إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرمجيد فرحان سليم322423

119إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرحسن عالوي كاظم9712

120إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرسيف شهيد ترياك9473

121إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرمرتضن جليل ياش529748

122إعدادية2التاميم 42936البرصةذكراياد مارد جابر258826

123إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرمسلم صباح حمود9456

124إعدادية2التاميم 42936البرصةذكرعباس خلف خرصن476835

125بكالوريوس2التاميم 42936البرصةذكرصالح سويد حسن8675

ي8659
126دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرزياد طارق راصن

127دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرمحمد جودة محمد322233

128دبلوم2التاميم 42936البرصةذكرمحمد عبداالمير عبدهللا8244



ن260092 1بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىصابرين محمد حسير

2بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىرفاه نعيم كاظم258498

3بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىايناس حسن شعيل8764

4بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىشذى محمدحسن مطر322001

جنان غالي هاشم8778
5بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبى

6بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىمنال يوسف علي529805

7بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىريم عبدالسالم رحيم8951

8بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىسوزان محسن عبدالهادي258556

9بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىفاطمه عبدهللا احمد258436

ي سند8955 10بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىمها صي 

ن فؤاد ايوب258399 11بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىياسمير

12بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىنرسين علي مطر8963

13بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىايفان عبدالشهيد عيىس542341

14بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىدعاء حسن كاظم8969

ن258420 سكينة علي عبدالحسير
15دبلوم2التاميم 42936البرصةأنبى

16دبلوم2التاميم 42936البرصةأنبىايمان عبدالزهرة عزيز8949

17دبلوم2التاميم 42936البرصةأنبىليل سالم حافظ8953

ي477980 18دبلوم2التاميم 42936البرصةأنبىندى سلمان ناج 

بيداء مكي عزيز477893
19دبلوم2التاميم 42936البرصةأنبى

20دبلوم2التاميم 42936البرصةأنبىاالء سلمان حميد260149

21دبلوم2التاميم 42936البرصةأنبىسوسن عودة نجم8774

22دبلوم2التاميم 42936البرصةأنبىاشاء عبدالزهرة حسن322040

23دبلوم2التاميم 42936البرصةأنبىاالء عبدالرزاق عاشور322002

24دبلوم2التاميم 42936البرصةأنبىلمياء زاهي شخير258504

25دبلوم2التاميم 42936البرصةأنبىحوراء عبدالرزاق عاشور322006

26دبلوم2التاميم 42936البرصةأنبىابتسام عبدالشهيد عيىس8556

27دبلوم2التاميم 42936البرصةأنبىميساء محمد طاهر8952

28إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىحوراء فؤاد ايوب258389

1ماجستير2التاميم 42936البرصةأنبىكفاية عودة ابراهيم322127

2بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىزهراء حسن كاظم8922

ن غضبان حمود9699 3بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىحنير

4بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىمالك حسن ادخيل8101

ن259750 5بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىافراح طه ياسير

ي عباس477362
 
6بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىعلياء عبدالباف

7بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىحنان منذر مهوس9565

8بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىشيماء محمد جعفر259967

9بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىهديل عادل لفته8703

10بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىفاطمة كريم جحيل9551

11بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىخديجة جابر جدوع259984

12بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىاالء طالب فنجان322143

13بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىمريم جابر جدوع9873

14بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىجنان هاشم محمد477563

ي8664
15بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىهند طارق راصن

16بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىفاطمة عودة ابراهيم322249

ن259728 17بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىايات محمدرضا ياسير

18بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىفاطمة مؤيد عبدالرزاق322193

19بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىرنا احمد جابر477570

20بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىمروة صالح حسن8933



21بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىريام حسن ضعيف477472

22بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىعال هاشم محمد322152

23بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىنورالهدى ماجد حسن259732

24بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىمروة كاظم جعوان8106

25بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىابتهال رحيم محمد259973

26بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىنور عادل عبد259845

27بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىزهراء ليث عبدالرضا9548

ي8625
28بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىشى طارق راصن

29بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىمروة كريم دينار8636

30بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىهدى رحيم محمد259978

31بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىسحر عادل بدر8131

وق خميس شحان259861 32بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىشر

 علي259994
ن 33بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىفاطمة حسير

34بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىهبة جهاد نارص477458

35بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىايات رحيم محمد259999

36بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىاشاء عجيل لفته8279

37بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىمها غانم جدوع8621

ي8661
38بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىفاطمة طارق راصن

39بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىاطياف فرحان محسن8121

ي8656
40دبلوم2التاميم 42936البرصةأنبىهبه طارق راصن

41دبلوم2التاميم 42936البرصةأنبىهبةهللا فاضل هادي9866

42دبلوم2التاميم 42936البرصةأنبىوسن فالح فرحان8137

43دبلوم2التاميم 42936البرصةأنبىبتول عبداالمير علوان8925

44دبلوم2التاميم 42936البرصةأنبىنجاة جبار بكال259901

45دبلوم2التاميم 42936البرصةأنبىاكرام فالح موس322094

46دبلوم2التاميم 42936البرصةأنبىمبن جاسم سلطان477348

47إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىزينب فالح فرحان9114

48إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىزينب هدهود لكن9213

49إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىدالل صالح سويد9341

50إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىمريم اسعد زهراو9337

معصومة زكي عبدالسالم322647
51إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبى

52إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىفاطمة غسق محمد9135

ق عبدالكاظم طاهر529728 53إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىاستي 

ى عقيل احمد9745 54إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىبرسر

55إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىفاطمة حامد محي9421

56إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىهاجر ليث عبدالرضا9694

57إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىنورة حامد محي9436

58إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىزهراء صباح حمود9870

59إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىزهرة محسن عبدالهادي258652

60إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىنبا حسن ادخيل9054

 غالي9261
61إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىزهراء مصطفن

62إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىزينب حامد يونس9369

ي9100 حوراء عبيد عبد النب 
63إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبى

64إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىاالء قاسم مرزوق9226

65إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىنبا قاسم مرزوق9394

ن322388 ي حسير
66إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىعذراء هانن

67إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىغفران سالم يعقوب9197

68إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىنور حامد يونس9409



69إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىزهراء وليد ابراهيم322323

ن كاطع8920 70إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىايات حسير

71إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىازهار صباح عبيد9273

72إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىفرح عادل عبدالجليل542339

73إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىهند محل عبد8928

74إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىاشاء عبدهللا احمد259988

75إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىبيداء زاهي شخير258917

76إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىعنود خميس شحان258755

ن بري322491 77إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىزينب حسير

78بكالوريوس2التاميم 42936البرصةأنبىاشاء عبداالمير حمزة322256

79دبلوم2التاميم 42936البرصةأنبىنضال عطشان جياد322157

80إعدادية2التاميم 42936البرصةأنبىنضال صالح جعاز9858

1ماجستير2أن س 42937البرصةذكراحمد سالم فدعم457978

2ماجستير2أن س 42937البرصةذكرعالء كاظم جابر27419

3ماجستير2أن س 42937البرصةذكرامجد موس كاظم247781

4ماجستير2أن س 42937البرصةذكرقضي صبيح محمد20734

5دبلوم عالي2أن س 42937البرصةذكرباسم هاتو علوش26644

6بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرعلي صمد علي532783

7بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرصباح عطوان كازي532777

8بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمازن صاحب اسماعيل26782

ن طالب247979 9بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرعادل حسير

10بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرحيدر حمود نعمة245508

11بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرضاجي حمود جبار20729

12بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرنوفل فؤاد خلف457992

13بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرامجد هاشم موس532785

14بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرعلي نجم عبدهللا532781

15بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمهند خالد يعقوب512019

ي457988 16بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرنارص جارهللا زاج 

ن20718 17بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرصباح حسن حصير

ي فاخر532775
18بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمنار راصن

ي452310
19بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرعلي عبدهللا عان 

20بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمصدق جعفر عبدالسادة21881

21بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرحازم نداء سلمان532778

22بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمحمد عبدالجبار مطرود245650

ن جتان552277 23بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرعالء حسير

24بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكراسعد رحمة مزوجي532790

25بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمحمد كاظم كاطع248194

26بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرقيس زيد عثمان21886

27بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكررب  ح طهمور عباس20725

28بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكراحمد رحيم علي26684

29بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرخالد مطر فالح20741

30بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكررائد شايل كنش532784

31بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرعلي نافع عيدان27179

32بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرعلي علوان زغير21847

33بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرخليل علي عبدهللا208056

34بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرعبدالرحمن محمد احمد27196

35بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرلفته نمر عبود458051

36بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرراشد شايل كنش532787



37بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرحبيب صبيح محمد20799

38بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمحمد صبيح محمد20722

39بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكراحمد صادق شحان452351

40بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرحازم محمد جاسم532786

41بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرصباح كاظم جودة532780

ي452289 ن جارهللا زاج  42بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرحسير

43بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرعلي شاكر داخل532782

44بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمحمد غازي عكاف544841

 عبدعلي عباس20743
ن 45بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرعبدالحسير

ي458057
 علي ماصن

ن 46بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرالحسير

47بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرابراهيم عبدالسالم اسماعيل20816

ي يونس26666
48بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكررعد راصن

49بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرحبيب هادي نعيم26677

50بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرعلي فؤاد خلف20739

51بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرشاكر نعيم خماط247545

ن21935 52دبلوم2أن س 42937البرصةذكرتوفيق صالح حنير

53دبلوم2أن س 42937البرصةذكرسالم عزيز لفته532776

54دبلوم2أن س 42937البرصةذكرمحمد شمال بدر248090

55دبلوم2أن س 42937البرصةذكرانور صبيح محمد20803

ن544846 56دبلوم2أن س 42937البرصةذكرعدي سالم حسير

57دبلوم2أن س 42937البرصةذكرلؤي ايوب محمد26633

58دبلوم2أن س 42937البرصةذكرزهير اسماعيل عبدالزهرة26661

59دبلوم2أن س 42937البرصةذكرعادل حميد منحوش245645

60دبلوم2أن س 42937البرصةذكراحمد شاكر جابر458028

ن458691 61دبلوم2أن س 42937البرصةذكرحيدر سالم حسير

62دبلوم2أن س 42937البرصةذكرفالح عبدالهادي سالم247702

ي سفيح20749 ن ناج  63دبلوم2أن س 42937البرصةذكرحسير

64دبلوم2أن س 42937البرصةذكرمحمد باش كاطع21839

ي صالح محمد458041
 
65دبلوم2أن س 42937البرصةذكرشوف

66دبلوم2أن س 42937البرصةذكرمحمود عبدالحميد عبد27270

67دبلوم2أن س 42937البرصةذكرصالح جاسم محمد20714

68دبلوم2أن س 42937البرصةذكرمصطفن رياض فاضل20735

69دبلوم2أن س 42937البرصةذكرزين العابدين علي محمد458132

70دبلوم2أن س 42937البرصةذكرستار جبار روضان27370

71دبلوم2أن س 42937البرصةذكرعماد عسكر عبدالكريم27328

72دبلوم2أن س 42937البرصةذكرفيصل نارص صياح27232

73دبلوم2أن س 42937البرصةذكراحمد شهاب احمد548360

74دبلوم2أن س 42937البرصةذكرعبدهلل صبحي عبدالرزاق458143

75دبلوم2أن س 42937البرصةذكرحامد عبدالساده مرداس458667

76دبلوم2أن س 42937البرصةذكررياض كاظم فالح247641

77دبلوم2أن س 42937البرصةذكربهاء راغب عبد26769

ن21879 78دبلوم2أن س 42937البرصةذكرمحمد جمعة رهير

79دبلوم2أن س 42937البرصةذكرهشام خلف منحوش248038

80إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعمر عبدالقادر شهيب532773

81إعدادية2أن س 42937البرصةذكرحامد كبيح عويد26693

ي حسن457973
82إعدادية2أن س 42937البرصةذكرحسن ماصن

83إعدادية2أن س 42937البرصةذكرحسن خيون كاظم532788

84إعدادية2أن س 42937البرصةذكرنزار ناظم حسن27289



 نعمة علي247675
ن 85إعدادية2أن س 42937البرصةذكرحسير

86إعدادية2أن س 42937البرصةذكركامل باقر محسن26739

ي26716 87إعدادية2أن س 42937البرصةذكرمحمد هليل عريب 

88إعدادية2أن س 42937البرصةذكرحسن مطلك موس27402

89إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعبدهللا صبيح محمد20800

ن532789 90إعدادية2أن س 42937البرصةذكرحسن كامل حسير

ن عيدي19914 1ماجستير2أن س 42937البرصةذكرعلي حسير

2بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرالسجادعلي اكرم نعمة544845

ن عطا458147 3بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرعلي حسير

 علي19441
ن 4بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرعالء حسير

5بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرعبدالمجيد عجيل موس248463

6بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكركاظم عباس عيدان248085

ن27018 7بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرعلي اسعد عبدالحسير

8بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكراحمد بدر لطيف458215

9بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكربهاء ريسان كريم530049

10بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمهند عبدهللا نجم530119

11بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمحمد عبدالزهرة مجيد26055

 عبدالكريم عبدعلي452008
12بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمصطفن

13بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمحمود بدر لطيف18803

14بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرليث مسلم دايخ19898

15بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمحمد حميد نارص248171

16بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرحيدر كاظم جي 19473

17بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرطه ياس خضير26198

18بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمصطفن سهامالدين صالح19427

19بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكراحمد ابراهيم سهيل26041

ن حسن مزعل458251 20بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرحسير

21بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكريوسف مشكل موس248480

22بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرحيدر نجم عبدهللا458659

23بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرعلي عبدالعزيز محمود19499

ي26189
24بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكررزاق حسن كباسر

25بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرايوب عزيز حنتوش452454

26بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرضياء فرج فضالة27106

27بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرادم ذاري محمد25994

 احمد علي458050
28بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمصطفن

29بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمؤمن وحيد كاظم21388

30بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمصطفن ناظم عبد21331

31بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرسعد مكي عطية21024

32بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرحيدر كاظم مسلم452284

33بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمحمد توفيق دايخ452318

34بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرعبدهللا عيد مسلم530055

35بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرعلي شاكر يوسف530060

36بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرنبيل عبدالكريم فاضل530090

37بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرالياس خضير عبدالحميد19177

ن530123 38بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرحامد موات ياسير

39بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمصطفن عبدهللا هاشم458175

ي21085 40بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمؤيد منصور عريب 

41بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرغزوان جبار كزار25930

ي248444
42بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرذوالفقار علي ماصن



43بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرعلي جاسم محيسن458080

44بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمروان عبدالزهرة مجيد25960

ي21113  عادل لعيب 
45بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمصطفن

46بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمرتضن عبدالجبار مطر248459

47بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمحمد عبد فهد18902

ي19079 48بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرعبدالهادي حامد عريب 

غام عبدالزهرة عبدعلي458113
49بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكررصن

50بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرعلي سالم عزيز530077

51بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرفهد سبع جابر530117

52بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرسهيل بادي فيصل443901

53بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكروائل فايز شناوة458304

54بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرفاضل عبدالكريم فاضل530099

55بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرعباس بىهي ثامر458220

56بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرعلي فرج فضالة25964

57بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرعلي محمد جابر25934

58بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمحمد عبدالكريم مظلوم21124

59بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرجابر عبدالكريم عبدالصمد21290

ن26092 60دبلوم2أن س 42937البرصةذكرعلي طالب حسير

 علي25939
ن 61دبلوم2أن س 42937البرصةذكرسجاد حسير

62دبلوم2أن س 42937البرصةذكراحمد طالب داود530114

63دبلوم2أن س 42937البرصةذكرفهد عاطف يونس207920

64دبلوم2أن س 42937البرصةذكرمحمد ابراهيم جاسم248005

65دبلوم2أن س 42937البرصةذكرعباس مكطوف عويد21238

66دبلوم2أن س 42937البرصةذكرنايف صالح شذر20934

67دبلوم2أن س 42937البرصةذكرعلي باقر جمعة529946

68دبلوم2أن س 42937البرصةذكرحيدر كاظم فليح19833

69دبلوم2أن س 42937البرصةذكرمحمد نجيب عبدالقادر26079

70دبلوم2أن س 42937البرصةذكرمحمود خليل ابراهيم21190

71دبلوم2أن س 42937البرصةذكرمعن احمد حميد19792

72دبلوم2أن س 42937البرصةذكرعدنان نايف يوسف530084

73دبلوم2أن س 42937البرصةذكرمحمد مجيد محمد18863

74دبلوم2أن س 42937البرصةذكرسعد مطر فالح21071

ي21101 75دبلوم2أن س 42937البرصةذكرسجاد عادل لعيب 

ن خلف بعنون530067 76دبلوم2أن س 42937البرصةذكرحسير

77دبلوم2أن س 42937البرصةذكرعلي جاسم محمدعلي458055

78دبلوم2أن س 42937البرصةذكرمشتاق مطلك كاظم20996

79دبلوم2أن س 42937البرصةذكراحمد نجم زباري458075

80دبلوم2أن س 42937البرصةذكرعلي جعفر عبدالسادة21371

ن19114 81دبلوم2أن س 42937البرصةذكرعلي وليد حسير

82دبلوم2أن س 42937البرصةذكراحمد فليح حسن530116

83دبلوم2أن س 42937البرصةذكركرار عبدالزهرة حاتم452228

84دبلوم2أن س 42937البرصةذكركريم عبدالرحيم عبدعلي248456

ن محمد كاظم458126 85دبلوم2أن س 42937البرصةذكرحسير

ن21145 86دبلوم2أن س 42937البرصةذكرفالح محسن عبدالحسير

ي حنتوش20990 87دبلوم2أن س 42937البرصةذكراحمد ناج 

88دبلوم2أن س 42937البرصةذكرمحمد فوزي داغر25891

ي452078 89دبلوم2أن س 42937البرصةذكرعلي منشد زاج 

90دبلوم2أن س 42937البرصةذكرمنتظر طالب دشر21196



91دبلوم2أن س 42937البرصةذكرمهدي علي مهدي21405

92دبلوم2أن س 42937البرصةذكرعبدالمحسن ناظم مهدي21252

93دبلوم2أن س 42937البرصةذكرهيثم محمد سلمان458155

ن احمد حمود21270 94دبلوم2أن س 42937البرصةذكرحسير

95دبلوم2أن س 42937البرصةذكرعلي توفيق دايخ19850

96دبلوم2أن س 42937البرصةذكرعماد سعود عزيز18931

 علي طه21001
ن 97دبلوم2أن س 42937البرصةذكرحسير

98دبلوم2أن س 42937البرصةذكرمحمود شاكر ياش27007

99دبلوم2أن س 42937البرصةذكرمحمد قاسم جاسم248571

100دبلوم2أن س 42937البرصةذكرعلي بدر لطيف458276

101دبلوم2أن س 42937البرصةذكراحمد غازي رمضان26064

102دبلوم2أن س 42937البرصةذكراحمد عبود صادق452047

103دبلوم2أن س 42937البرصةذكراحمد حميد ساري26135

104دبلوم2أن س 42937البرصةذكرحامد جابر عباس26237

105دبلوم2أن س 42937البرصةذكرعباس علي طه25914

106دبلوم2أن س 42937البرصةذكركرار عبداالمير حسن19924

107دبلوم2أن س 42937البرصةذكرقاسم محسن عواد247905

ي25882
108دبلوم2أن س 42937البرصةذكرسعد عبدالمحسن راصن

109دبلوم2أن س 42937البرصةذكرمارد جبار نعيمة21058

110دبلوم2أن س 42937البرصةذكرعلي كاظم حميد27031

111دبلوم2أن س 42937البرصةذكرعلي ثامر محمد248525

112دبلوم2أن س 42937البرصةذكرعالء عطية علوان21174

113دبلوم2أن س 42937البرصةذكرحيدر توفيق دايخ19755

114دبلوم2أن س 42937البرصةذكرخالد وليد طه25927

ي25885
115دبلوم2أن س 42937البرصةذكرعلي عبدالمحسن راصن

 علي عبد19396
ن 116دبلوم2أن س 42937البرصةذكرحسير

ن عيدي19775 117دبلوم2أن س 42937البرصةذكراياد حسير

118دبلوم2أن س 42937البرصةذكرمرتضن شاكر هندول458223

119دبلوم2أن س 42937البرصةذكرمنتظر حاذق عبدالجبار25949

120دبلوم2أن س 42937البرصةذكرمحمد خليل ابراهيم458191

ن21180 121دبلوم2أن س 42937البرصةذكرجعفر صالح حسير

122دبلوم2أن س 42937البرصةذكرانور عباس حزام19216

123إعدادية2أن س 42937البرصةذكرجمال ناظر عبدالجبار246196

124إعدادية2أن س 42937البرصةذكراحمد سالم محمد247234

125إعدادية2أن س 42937البرصةذكرحسن طالب محيسن530180

126إعدادية2أن س 42937البرصةذكرحميد فايز شفك544849

127إعدادية2أن س 42937البرصةذكرمحمد صالح مهدي451859

128إعدادية2أن س 42937البرصةذكراحمد جميل صفر20198

129إعدادية2أن س 42937البرصةذكرحسن كامل حسن560400

130إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعلي حازم محمد246095

131إعدادية2أن س 42937البرصةذكرهشام ماجد محمد26400

132إعدادية2أن س 42937البرصةذكرابوالقاسم محمد طالب458455

133إعدادية2أن س 42937البرصةذكرحسن ناظم عبد22131

134إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعزيز عارف فاضل20186

135إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعبدهللا مهدي عبدالحسن451771

136إعدادية2أن س 42937البرصةذكررزاق سمير صكبان26465

137إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعلي صالح مهدي530054

138إعدادية2أن س 42937البرصةذكرسجاد محمد جابر19530



139إعدادية2أن س 42937البرصةذكرسجاد جميل صفر20606

140إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعلي جواد كاظم26414

141إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعلي وليد عبدالرحمن247203

142إعدادية2أن س 42937البرصةذكرالصادق نوري عبدهللا245961

ي245995
143إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعلي فالح حسانن

144إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعلي نجم الزم246342

 علي محمد27742
ن 145إعدادية2أن س 42937البرصةذكرحسير

146إعدادية2أن س 42937البرصةذكراحمد جبار عبدالحسن20544

147إعدادية2أن س 42937البرصةذكرمصطفن محمد طاهر27038

148إعدادية2أن س 42937البرصةذكراحمد مكي عبدالحسن458393

149إعدادية2أن س 42937البرصةذكرستار عجيل موس451986

150إعدادية2أن س 42937البرصةذكرابوالفضل عباس كامل458445

151إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعلي اياد طاهر22112

152إعدادية2أن س 42937البرصةذكررضا رعد هامل27761

153إعدادية2أن س 42937البرصةذكركرار علي جاسم451747

154إعدادية2أن س 42937البرصةذكرسجاد سمير لطيف20483

155إعدادية2أن س 42937البرصةذكرحسن غانم نوري20523

156إعدادية2أن س 42937البرصةذكرمرتضن محمد كريم26383

ف جاسم246162 157إعدادية2أن س 42937البرصةذكرانور اشر

158إعدادية2أن س 42937البرصةذكريوسف نوري دايخ530194

159إعدادية2أن س 42937البرصةذكرياش اسماعيل داغر20373

160إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعلي غالي عاجب156737

161إعدادية2أن س 42937البرصةذكرمحمد باسم محمد247120

162إعدادية2أن س 42937البرصةذكرصادق طالب دشر22159

163إعدادية2أن س 42937البرصةذكرحمزة غانم نوري156642

164إعدادية2أن س 42937البرصةذكرجاسم محمد عبدالزهرة21438

165إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعلي محمد جاسم452178

166إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعلي نزار مهجر530184

167إعدادية2أن س 42937البرصةذكرنزار حافظ غريب27685

ي فاخر20516
ن راصن 168إعدادية2أن س 42937البرصةذكرحسير

169إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعبدالعزيز قضي طارق246213

170إعدادية2أن س 42937البرصةذكرصباح محمد عبدالصاحب26537

171إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعلي محمد حسن20489

ن عيدي458651 172إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعبدهللا حسير

173إعدادية2أن س 42937البرصةذكرجابر سبع جابر246044

174إعدادية2أن س 42937البرصةذكراحمد عباس لفته20463

ن452195 175إعدادية2أن س 42937البرصةذكرمنتظر احمد حسير

176إعدادية2أن س 42937البرصةذكراحمد خليل حنتوش22236

177إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعبدهللا خليل حنتوش22099

178إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعلي حسن قاسم27799

179إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعبدالمهدي عجيل موس451708

180إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعلي مبارك خشان22147

ن حازم محمد246113 181إعدادية2أن س 42937البرصةذكرحسير

182إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعمر عبدالحافظ عبدالقادر247152

ي247080 183إعدادية2أن س 42937البرصةذكرسيف طاهر صي 

184إعدادية2أن س 42937البرصةذكرسجاد علي حسن26409

185إعدادية2أن س 42937البرصةذكراحمد طاهر محمد27826

186إعدادية2أن س 42937البرصةذكرمرتضن باسم محمد246140



ي22054  عادل لعيب 
187إعدادية2أن س 42937البرصةذكرمرتضن

188إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعلي نصيف جاسم458453

189إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعلي عطية محمود452120

190إعدادية2أن س 42937البرصةذكرمحمد قضي طارق246247

191إعدادية2أن س 42937البرصةذكرالمنتظر مهدي كامل530189

192إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعلي عبدالقادر شهيب26472

193إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعمر احمد شهاب20216

194إعدادية2أن س 42937البرصةذكرمهدي منصور ياش26407

195إعدادية2أن س 42937البرصةذكرطارق قضي طارق246283

196إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعلي مهدي عبدالحسن246397

197إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعبدالرحمن حمد علي246290

198إعدادية2أن س 42937البرصةذكرابوالفضل علي محمد452393

199إعدادية2أن س 42937البرصةذكرالعباس عادل حيدر458475

200إعدادية2أن س 42937البرصةذكرمهدي عبدالباري عبدالرسول27723

201إعدادية2أن س 42937البرصةذكرمحمد معن عبدهللا458372

202إعدادية2أن س 42937البرصةذكرمحمد عباس عجيل22123

203إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعلي عبد غالب25988

204إعدادية2أن س 42937البرصةذكرجاسم محمد رضا20573

205إعدادية2أن س 42937البرصةذكرنواف احمد طاهر452160

206إعدادية2أن س 42937البرصةذكرانور جواد سوادي544837

207إعدادية2أن س 42937البرصةذكرحيدر فاضل كاظم27531

208إعدادية2أن س 42937البرصةذكراحمد براك حميدي248059

209إعدادية2أن س 42937البرصةذكرحيدر توفيق صالح20975

210إعدادية2أن س 42937البرصةذكرمحمد سهيل نجم27781

211إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعبدالرحمن احمد سالم452138

212إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعباس ايوب يوسف20415

213إعدادية2أن س 42937البرصةذكرحسن شعيبث جارهللا452064

214إعدادية2أن س 42937البرصةذكرحيدر مجيد محمد20329

215إعدادية2أن س 42937البرصةذكراسامة احمد غازي27490

216إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعلي جاسم محمد27525

217إعدادية2أن س 42937البرصةذكرسعد يحبر كاظم247345

218إعدادية2أن س 42937البرصةذكركرار فالح حسن360205

ي خلف26503
219إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعلي راصن

220إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعلي مكي عبدالحسن458495

221إعدادية2أن س 42937البرصةذكرحسن فاضل حسن26352

ي530038
222إعدادية2أن س 42937البرصةذكرمنتظر جبار راصن

223إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعلي احمد سمير22058

224إعدادية2أن س 42937البرصةذكرموس سالم جايد246429

225إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعبدهللا فرحان ثجيل544851

226إعدادية2أن س 42937البرصةذكرمحمد بادي عبدالسادة452112

227دبلوم عالي2أن س 42937البرصةذكرجميل صفر نوروز19234

ن بدوي247802 228بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكراحمد حسير

ي حميدي21064
229بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمحمد هانن

230بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمحمود شاكر بجاي21229

ي حسن458069
231بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكراحمد ماصن

يف19038 232بكالوريوس2أن س 42937البرصةذكرمؤيد فيصل شر

ن عبدالسادة فالح19989 233دبلوم2أن س 42937البرصةذكرحسير

234دبلوم2أن س 42937البرصةذكرعلي اسكندر حبيب444657



235دبلوم2أن س 42937البرصةذكرعلي خضير درويش458135

236دبلوم2أن س 42937البرصةذكراحمد محسن طاهر530121

237إعدادية2أن س 42937البرصةذكرعالء خليل حايف243334

238إعدادية2أن س 42937البرصةذكرابراهيم جاسم منحوش248548

1بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىهناء اسماعيل كاظم530395

2بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىسمية محمد احمد458601

ي غالب458000
3بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىذكاء عبدالغبن

4بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىنوره محمد فهد458010

5بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىكوثر عبد جلوب532774

ن458114 6بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىرنا محمد حسير

7بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىجيهان صباح عبداالمير530399

8بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىدالل زاهي شخير21860

9بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىعهود عيد مسلم452372

ن248124 10بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىعلية عبد حسير

11بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىاشاء عبدالحافظ عبدالقادر248072

ن بدر21892 12بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىشهالء عبدالحسير

13بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىسمر محمد عبدهللا458021

14بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىخولة حميد محيل21944

15بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىهديل خليل يعقوب26726

16بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىزينب احمد عباس457981

17دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىهبة عبدالكاظم محمد458590

18دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىاوعاد بريسم عيىس20795

19دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىامال محمد سمير عبدالحسن248140

ن26748 ي حسير
20دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىوسن جونن

ي بداي21923
21دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىفاطمة منان 

ى زويد خلف20778 22دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىبرسر

ن26689 23دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىايمان جبار صحير

ن بدر27351 24دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىشيماء عبدالحسير

25دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىرؤى رمضان صحن21957

26دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىاخالص شبلي عبدالواحد248003

سهيلة غالم علي530403
27دبلوم2أن س 42937البرصةأنبى

28دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىنضال جمعة طاهر27167

29دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىندى محمد محمد27201

يف هادي246077 30دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىعلياء شر

31دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىنجيبة نعمة كليب248163

32دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىساهرة حسن رسن27316

33دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىافراح كامل عبدالهادي26648

34دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىفضيلة محمد عبدالمحسن532771

35دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىابتهال نائل عبدالجبار458045

36دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىسحر زاهي شخير27190

ن حسن27227 37دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىكواكب حسير

38دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىصفية باكيت ساجت21896

39دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىمريم عبدالزهرة مجيد26630

40دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىسح  سلمان انس27362

ن532779 41دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىمالك سمير محمدامير

زهراء علي محمد532772
42دبلوم2أن س 42937البرصةأنبى

43دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىفاطمة محمود اسماعيل27411

ة عبدالكريم جابر27389 44دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىنظير



45دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىجمانة عبدالكاظم محمد457984

46دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىسهاد عبداالمير حسن21966

47دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىدعاء فرج فضالة248107

48دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىرفل صالح عبداللطيف26671

49دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىخلود مروح شدهان452932

50إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىهنوف احمد سالم452263

51إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىنضال محمد جاسم556075

1بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىزينب سعود عزيز27011

2بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىنضال بجاي مبارك25944

3بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىزينب مهدي جاسم248205

4بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىنرجس سحاب زيد26977

5بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىسح  رائد حميد21464

6بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىندى كريم عبود21285

7بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىصابرين حميد صالح248225

8بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىزمن مروح شدهان444644

9بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىمروة حسن مزعل458271

10بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىفردوس محمد احمد27004

11بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىوسن فؤاد خلف18847

12بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىهالة فاخر ياش530082

ن26029 13بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىمروة طالب حسير

14بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىنورالهدى هادي كاطع18918

15بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىهبة كريم عبود21485

16بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىحوراء ناطق جودي21214

17بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىفردوس غازي عكاف26974

18بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىاسيل عباس علي21307

19بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىبان عبدالكاظم محمد27010

20بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىنور بدر لطيف458158

ن27000 21بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىروان هيثم حسير

22بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىفاطمة جي  رشم530047

23بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىزينب جليل صفر19687

24بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىزينب فاضل كاظم530080

25بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىوفاء عارف خلف458087

26بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىايمان كاظم حميد458289

27بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىعذراء جواد عبدالكاظم248428

28بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىامنة كريم عبود26112

29بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىغصون صبيح محمد18855

30بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىفاطمة عادل حميد247870

31بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىتقوى حميد جبار27069

32بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىمروة ذياب عبد21242

حسن علي عبد19416
33بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبى

34بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىشيماء عبدهللا جاسم19972

35بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىزهراء فاضل كريم452152

36بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىصباح عبدالكريم فاضل452349

37بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىفاطمة جاسم محمد27049

38بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىهناء عكال عبيد22220

رباب علي نارص530044
39بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبى

40بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىنبا عماد محمد248288

ي حميد داود25955
41بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىامانن



ي خلف25971
42بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىصابرين راصن

43بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىدنيا قاسم محمد18968

44بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىنوال قيس جي 452245

45بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىاسيل قيش حي 452024

46بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىغالية عدنان سلمان19305

47بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىفاطمة وليد مجيد21005

48بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىسلىم شعبان فرج18891

49بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىهبة اياد طاهر21016

50بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىامال طه عبدالكريم458183

51بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىامنة كريم جاسم19729

52بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىهاجر احمد سالم458247

ن شابث يعقوب27044 53بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىياسمير

54بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىمها عارف خلف458095

55بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىحنان عبد فهد19662

56بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىسجا كامل صفر26126

57بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىهاجر عبدالباري عبدالرسول26980

58بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىزهراء عبدالخالق حبيب248143

59بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىدعاء هاشم عبدهللا458207

60بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىرويدة رمضان صحن458100

61بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىسهاد محمد حميد458297

62بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىنور ضياء حاجم19388

63بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىاسماء عودة صبيح530073

64بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىساره ليث خضير458230

65بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىايالف عامر طالب26985

66بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىايمان مبارك خشان19943

ميسون علي كريدي530048
67بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبى

68بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىنداء حسن عكال21263

ي عبود452260 افراح عبدالنب 
69بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبى

ي حنتوش21342 70بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىسهير ناج 

71دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىزينب جاسم سعيد21184

72دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىهبة محمد حنظل21034

73دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىفاطمه الزهراء محمد طاهر452214

74دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىزهراء سهيل نجم458138

75دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىحنان جاسم عبدهللا25951

76دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىرشا واثق عبداالله21042

77دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىشفاء فرج فضالة248114

ن248510 78دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىزهراء محمد حسير

79دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىزهراء فاضل اسماعيل530057

80دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىوجدان بدر لطيف458168

81دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىافراح شايل كنش458104

82دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىحنان وليد محسن248471

83دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىزينب محمد طاهر458448

84دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىهبة يحبر كاظم248447

85دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىازهار فائز سوادي20924

86دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىعلياء واثق عبداالله21328

ن كريز26219 87دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىروان حسير

88دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىنادرة سحاب زيد248366

89دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىتبارك هادي عبدالحسن530115



90دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىحصة مهدي صالح458236

91دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىانفال عامر طالب26982

92دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىمريم حسن مزعل458258

93إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىمريم غانم عبود20438

ي خلف26442
94إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىنبأ راصن

ي خلف26450
95إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىاالء راصن

96إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىرابحة سحاب زيد27694

97إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىمريم ناطق جودي20382

98إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىسح  خليل ابراهيم247319

99إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىهدى نعيم فرهود26418

100إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىسمر عبدالزهرة حاتم458469

ي خالد دخان247264
101إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىامانن

102إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىمروة احمد حافظ247063

103إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىنجاة مبارك غراف21358

104إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىفاطمة توفيق صالح20258

105إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىرواء عباس جاسم544842

106إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىنبا محمد نعيم20355

107إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىاديان عماد طاهر22106

108إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىفاطمة حميد خربوط21136

نبا علي عبدالحميد27677
109إعدادية2أن س 42937البرصةأنبى

110إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىجمانة عبدالزهرة مجيد22078

111إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىسامية عبدالرضا عبدالحسن544839

112إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىايات اسماعيل حافظ20161

113إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىحوراء عبدالحسن محسن26510

114إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىزينب حميد خربوط22166

115إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىزينب رائد حميد21456

116إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىنبا احمد غازي27486

117إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىهاجر احمد عبدهللا26426

118إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىزينب عادل شايل26483

119إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىجيهان جواد كاظم27702

120إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىنور عباس صالح530192

121إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىضح اسماعيل داغر20390

122إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىمبن احمد حافظ246930

ن مهدي كامل530188 123إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىام البنير

ن طالب27616 124إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىصفا حسير

ي530185
125إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىايمان عبدالمنعم منان 

ى ماجد حامد552279 126إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىبرسر

127إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىفاطمة عادل شايل26173

ن قاسم محمد20620 128إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىبنير

129إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىضح حكيم فنجان26519

130إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىتبارك عبدالزهرة حاتم458421

131إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىزهراء كامل صفر26374

فاطمة علي نارص530195
132إعدادية2أن س 42937البرصةأنبى

133إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىرنا عبدالزهرة حاتم458404

زهراء علي عبدالحميد27841
134إعدادية2أن س 42937البرصةأنبى

135إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىفاطمة هادي كاطع26359

 علي26346
ن 136إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىسجود حسير

137إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىسارة احمد غازي20632



ن26429 138إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىايمان طالب حسير

139إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىسحر غازي رمضان26390

140إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىحسنة ابراهيم ضاجي22153

ي27819 زهراء عبدالكريم لعيب 
141إعدادية2أن س 42937البرصةأنبى

142إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىاية محمد نعيم20349

143إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىزينب وليد مجيد20305

االء علي عبدالحميد27649
144إعدادية2أن س 42937البرصةأنبى

مريم علي جباري544860
145إعدادية2أن س 42937البرصةأنبى

146إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىسىه حكيم فنجان25985

147بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىنىه عبدالهادي فاضل458066

148بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىنضال براك حميدي458608

149بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبىخلود رحمة مزوجي21282

كميلة عبدالودود مكي19953
150بكالوريوس2أن س 42937البرصةأنبى

151دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىهناء براك حميدي247965

152دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىهدية جعفر كاظم21029

153دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىامال عاجب حاتم19124

ن247860 154دبلوم2أن س 42937البرصةأنبىوحيدة مطلك حنير

155إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىاشاء حيدر جواد27497

156إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىابرار عبدالصمد حسن19100

ي حميدي26018
157إعدادية2أن س 42937البرصةأنبىشيماء هانن

1دكتوراه2الزب ير 42938البرصةذكرجمعة مبارك عزيز280762

ن جاسم محيسن179885 2ماجستير2الزب ير 42938البرصةذكرحسير

3ماجستير2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد عبدالزهرة نجدي510156

4ماجستير2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد حسن عبيد129367

5بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرسالم شهاب جفيف130975

6بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرمصطفن نكيش علوان130619

7بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرصباح ابوكيف مسلط130847

8بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرلؤي رويس عبود280747

9بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعماد خليل عبدالكريم132114

ي552367
10بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرحيدر صبيح راصن

11بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرنعيم عبدالحسن لفته131071

12بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرصباح ظاهر عاشور389142

13بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرموس علي رحيم179850

ن جبل عطية130678 14بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعبدالحسير

15بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد مجيد تومان132088

16بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرباسل داود سلمان510177

17بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرميثاق عبدالحسن هالل130738

18بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرطه محمد عبدالرزاق131061

19بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعدي اقدام عبدالجبار510149

20بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكراسماعيل سوادي ناصور551157

21بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرفالح حسن محمود510147

ن طالب130982 22بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعلي عبدالحسير

23بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد عبدالزهرة رحيم130873

ي ايوب جابر510143
24بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرهانن

25بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعلي محمد جدوع130992

26بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعلي بدر جبار130905

27بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرواثق عبدهللا جي 510180

28بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعماد فرهود عوده179845



29بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرمشعل راشد غانم510178

30بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرامجد عبدالرضا عبدالمجيد129355

ن خلف مطرسر130948 31بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرحسير

32بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرمهند عبدالرضا فيصل132167

33بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرمصطفن محمد مكطوف281196

34بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد فالح عباس131041

35بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد حاتم عبد131000

36بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرماجد محمد عبدالرضا389065

37بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد كاظم جالب129348

38بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد عارف عزيز510150

39بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرطه سلمان محمد389134

40بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرحامد شهاب حمد131030

41بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرنايف كساب جريو389423

42بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعلي محمد عبدالرضا131039

43بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكروسام ظاهر عاشور130959

44بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرسعد فزاع عبدعلي389053

45بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعبدالعزيز نجم عبدهللا389452

ن راشد صحن130915 46بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرحسير

47بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعمر محمود معتوك389085

48بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعلي عزر ابراهيم129308

49بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكررامي عبدالكريم كاطع389047

م510157 50بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعبدهللا بندر شي 

51بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد حسن جعفر130644

ن عواد منصور129362 52دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرحسير

53دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرعدي طالب عبود389147

54دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرعلي عجيل نارص129279

55دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكركريم سبوس زغير129328

56دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكراياد صدام كراب130887

57دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرجاسم سلمان محمد130943

58دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرعباس شاكر محمود129255

59دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرماجد فاضل لواح551156

60دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكراحمد سامي محسن256429

61دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد جاسم محمد256086

62دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرخالد عويد خليف179821

63دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد معتوق سوادي129274

64دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرنعيم مطرسر نعيمة130967

ي281167 65دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرسيف محمد زريح 

66دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد فالح حسن280794

67دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرفالح ضاري عبدالمحسن130731

68دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكراحمد حامد فالح129322

69دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكراحمد شهاب خلف389291

ي عجيىمي389334
70دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرعاطف هانن

هان510141 71دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرارفت عدنان شر

72دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرمويد علي مشاي130825

73دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرعباس حاجم بريدي129317

74دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرامجد نايف عبدالكريم280772

 علي جي 131009
ن 75دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرحسير

76دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرعالء احمد محمد280778



77دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكراحمد هاشم هالل129291

ن179801 78دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرشفيق توفيق مفي 

ن بديوي179877 79دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرفهد ياسير

80دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرسعد عبدالعباس عبدالرحمن129248

81دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكراحمد هادي ضايف256416

82دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرسالم شحان محمود510153

83إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرخالد كامل عكله256476

84إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد داود ظاهر132107

85إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرحميد امجد عبدالرزاق510173

ي132184 86إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعصام مظلوم لعيب 

87إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد بدر دحام510174

88إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمتعب معيدي منعيى129300

89إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعباس حسن عيدان281148

1ماجستير2الزب ير 42938البرصةذكركريم حميد عباس132506

2بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكركرار عماد راشد389898

3بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرحسام كاصد الزم129189

4بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرقاسم محمد جاسم132486

5بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعلي سالم فرج179673

6بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكراحمد طالب عباس129195

ن سوادي179679 7بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرطه ياسير

8بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرمصطفن عبدالكريم سعدون389814

9بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكراحمد ايوب جابر129099

10بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرمصطفن يونس جاسب132643

11بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرمحمود كاظم مطر256268

12بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرقضي محمد حران388886

م389777 13بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعبدالرحمن بندر شي 

14بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد رزاق عكلة129065

 علي مسير132433
ن 15بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرحسير

16بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد مبارك غراف129731

17بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرحسن علي ونان129831

18بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكروليد جواد كاظم132585

ن عبيد389324 19بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرحيدر عبدالحسير

ن129126  علي حسير
20بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرمرتضن

ن510257 21بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعبدالوهاب جمعة دخير

22بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعباس علي منشد512224

23بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعالء بكر شاكر179649

24بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرمشعل مازن توفيق129049

25بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد نايف حزام132383

26بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرجابر فاخر جابر129158

27بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرامجد عباس حاجم129160

28بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرسجاد سعد عبدالعباس129077

29بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرجواد جبار كاظم388735

30بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكراكرم كاظم عبدالكريم128960

31بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرياش عماد حسن256020

32بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعلي سعد عبدالسادة129794

33بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرمهند نجيب عبدالقادر128863

34بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرصفاء رسن هالل132447

35بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرمحسن رزاق عكلة129815



36بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكريوسف علي ونان129146

37بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرقاسم حسن عبيد129015

38بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعلي مبارك غراف129775

39بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعادل عبدالجبار خلف132624

40بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرانور عبدالرزاق نايف129069

41بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرحيدر مسلم محسن510258

42بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكراحسان محمود بريس389890

43بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكراحمد عبدالخرصن عجىمي132362

44بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعلي فرحان عجيل179689

45بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرمحمود مهلهل حنتوش180348

46بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرمصطفن معن عبدالهادي280876

47بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعلي عبد عنتك133356

48بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكراكرم عبدالخرصن عبدالعباس132591

49بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرتيسير داود نيسان129792

50بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعلي سالم فاضل129800

51بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعلي نعيم خماط132529

ن سلطان حسن256468 52بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرحسير

ن عادل مالك179708 53بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرحسير

54بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرحيدر موازي حسن129141

55بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد سليمان نعمة280854

56بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرحيدر حبيب لجالج179628

57بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرلقاء عباس شحيل128651

58بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعلي غالب عبد180377

59بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكراحمد محمد عبدالواحد129060

ي عبود389989 60بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرميثم عرن 

61بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرخالد عبدالجبار خلف510267

62بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرسالم علي مكطوف129116

63بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعودة عباس عودة180301

64بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرابراهيم محمد عبدالرضا129094

65بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعلي نجم عبيد388744

66بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعبدالحميد جاسم محمد132416

67بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكركرار علي عبدهللا132389

68بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرخالد وليد نارص128890

69بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرمنتظر مسلم محسن280826

ن محمود جاسم510240 70بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرحسير

71بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكراحمد عباس شهيد390014

هان132649 72بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرعباس حديد شر

73دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكراحمد كاظم جابر132597

ي128980
 
74دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرسماح عبدالعزيز شوف

75دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرحمزة حامد طعمة130023

ن128900 76دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكررمضان جمعة حسير

77دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكراحمد عدنان عبدهللا129692

78دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكراكرم احمد جبار510233

79دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرعثمان نايف راشد179635

80دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرعلي عبدالرضا هميم132501

81دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكريوسف ثجيل جابر129032

82دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرحسن هراب حاجم256315

ة ابشير389829 83دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكروليد عي 



84دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرمرتضن كريم بدر128950

85دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرحيدر طاهر جليب510225

86دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرحسن رزاق عكلة129883

87دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرحيدر معن عبدالهادي280882

88دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرعبدهللا علي عبدهللا132563

89دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرعلي قاسم شديد129843

90دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرعلي رزاق بلعوط129881

91دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد هاشم هالل179702

92دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكررسول لزام ملوح129183

93دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرعلي نوح سلمان132553

ن عليان جعاز510208 94دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرحسير

95دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكربدر موحان لهمود129136

ن129900 96دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرمحمود عبدالكريم ياسير

97دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرمنتظر سليم بدر132468

ي129872
98دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرمهدي عبدالحميد منان 

99دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرسجاد خضير محمد179623

100دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرعلي محمد شناوة132662

101دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرابراهيم قاسم محمد389978

ي129009 102دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد عبيد نح 

103دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرمحمود حليم عباس129855

104دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرمنير حاتم قاسم128955

105دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرمصطفن محمد جاسم132471

106دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرغزوان عبد ريشان129851

107دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد حاتم عري280961

 علي جي 389756
ن 108دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرحسير

109دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرانسام عبود سلمان129810

110دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكروالء عدنان جدوع256577

111دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرشهاب خافور شهاب132491

112دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرعبدالكريم حبيب جاسم132567

113دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرعلي فاضل كاظم280867

114دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرعادل ظاهر حبيب179631

115دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرعلي هراب حاجم256281

116دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرستار جبار عبدالزهرة132535

117دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد نوري قاسم129783

118دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرمهدي مسلم محسن179639

119دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرعباس ابراهيم عباس132216

120دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرابرهيم عادل مالك129868

121دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرسجاد مسلم علي132560

ي داخل129827 122دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرحيدر ناج 

123دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرعلي حميد علي129167

124دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرمحمود مجيد عبد132368

ي عبدالرضا جياد129205
125دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرهانن

126إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكراحمد علي جبل130115

127إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعباس سعد سلطان132838

128إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد عباس حاجم130165

129إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرحسام كاطع سالم128943

130إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرسالم زايد مكطوف133158

131إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرحسن كامل عبدعلي133268



132إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعلي واثق عبدهللا510200

133إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعلي محمد طارش180351

134إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعبدهللا عبدالودود علي256381

135إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرحيدر محمد شكبان256260

136إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرجراح عبد عودة132543

137إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعبدهللا محمد جادر132878

138إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرسليمان صالح عبد133343

139إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعباس عبدالرضا جاسم133136

140إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعلي خالد بريسم280091

141إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعباس وليد نارص133253

142إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرموس ديوان حزام129640

143إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعلي عبدهللا كريم129625

144إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعبدهللا مجيد عبد133173

ن180362 145إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمجاهد حسام ياسير

146إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرصفاء شاكر هادي510202

147إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعلي رافع الزم130504

ن عبد عنتك133042 148إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرحسير

149إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمحمدالباقر علي نارص388058

 علي ابراهيم280175
ن 150إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرالحسير

151إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمروة جواد راشد180384

 علي بدر133237
ن 152إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرحسنير

153إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعلي محمد كاظم388851

154إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكراحمد يوسف كزار128684

155إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمنتظر رسن هالل133209

ن سالم133063 156إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعلي عبدالحسير

157إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرزين العابدن احمد شهاب280071

158إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمنتظر عبداالمير نارص133294

159إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد صباح فرج280010

160إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرهيثم مهدي ريسان388806

ن ميثاق عبدالحسن280395 161إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرحسير

162إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرفهد محمد خنيفس130458

163إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرحسن محمد كاظم133203

164إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرصالح علي غالي180334

165إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعبدالرحمن محمد نجم388728

166إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكريونس محمد جادر180325

ن هادي دشر130242 167إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرحسير

168إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعباس جي  مشاي388747

169إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكراحالم جودة نعمة133144

170إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكربراك نجم عبدهللا389799

171إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعيىس عماد صالح510196

172إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرسجاد علي ونان129120

ن552361 173إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرابوالحسن علي حسير

174إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعلي سعد سلطان133231

175إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرفهد سعود عزيز388741

176إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكررسول غسان جابر510201

ن عبدالرضا388828 177إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعلي حسير

178إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمخلد عبدالعالي عبد180356

179إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعالء كامل شمشير129133



180إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكركرار سعود عزيز133297

181إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمحمود هاشم هالل510203

182إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرحسن علي شالكة388877

183إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرخالد ناظم محمد388792

184إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد عماد خليل132826

185إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد كريم خلف388770

ن محيبس130409 186إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد ياسير

187إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد خزعل طعمة133311

ي129572
188إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرحبيب ظاهر سبب 

189إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعادل خالد حريجة280131

190إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرحيدر زايد عبد133151

ن جواد كاظم518097 191إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرحسير

192إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكركرار لطيف جابر130478

193إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد حسن جيل130193

194إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرباسم محمد مكطوف133248

هان280216 ن حديد شر 195إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرحسير

196إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكراحمد علي ابراهيم388623

197إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد محمود معتوق388755

198إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعيىس نجم عبدهللا280546

199إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمصطفن سليم بدر256350

200إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد هادي دشر389083

201إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمصطفن اياد كاظم180079

 تيسير ميس552082
202إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمصطفن

203إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعلي صبيح عبيد129604

204إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرحسن علي حسن280197

205إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد عبدالحسن هالل133164

206إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعلي عبدالكريم فدار179682

207إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكراحمد ماجد عبدهللا280029

208إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرفؤاد جبار ميلو256342

209إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعالء محمد مكطوف128975

ن133218 210إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرميثم علي حسير

ف133256 211إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرحسن محسن مرسر

212إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرحسن فالح جليل130438

213إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرحيدر انس مالك180307

214إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعليالمرن  مهدي خلف388594

215إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعمر كساب جريو388565

216إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمنتظر حميد علي510256

217إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرسجاد فاضل جودة280331

218إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد احمد محمد388861

219إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمحمد سعيد ريسان180365

220إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرعباس فرحان عبدالواحد133179

ن390007 221إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكروسام كامل حسير

222إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرفاضل كريم ريسان133227

223إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرمصطفن عامر فرج128938

ن عالء عبدهللا180317 224إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرحسير

 عبدالعالي قاطع510205
ن 225إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرحسير

226بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرحيدر مظلوم جي 389963

227بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةذكرصادق بدر جبار179663



228دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرمهند صدام كراب132511

ي132496
ن نايف راصن 229دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرحسير

ن ماهور280932 230دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرصباح حسير

ي كاظم132452 231دبلوم2الزب ير 42938البرصةذكرعلي صي 

232إعدادية2الزب ير 42938البرصةذكرنعيم فخري ساجت389863

ن كريم510168 1بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىغفران حسير

2بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىخديجة غازي حجيل132097

3بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىحنان سالم شهاب389317

4بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىهند عبدهللا خلف130880

5بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىرجاء كاظم ناهي280785

6بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىوالء شهاب احمد179891

ي389406
ي راصن

 
7بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىندى باف

8بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىزينب عبيد نوري131057

9بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىابتهال ساجت نمر510146

ي ابراهيم128781 10بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىوسن ناج 

11بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىفادية محمد سفر389277

ن551160 12بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىسعدية عجىمي حسير

13بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىسعاد عبد شهيب389364

هدى خليل علي130897
14بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبى

15بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىريام احمد غياض130936

16بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىرواء قاسم حاجم510160

17بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىذكاء عزيز محان132074

18بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىاحالم جبار طارش389562

19بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىزينب رمضان سبوس389588

20بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىصفا سهيل عبدهللا132120

21بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىفاطمة رمضان سبوس389106

22دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىزهرة عكار صي 280753

ي130835 23دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىاخالص علوان عرن 

ن عليوي256485 24دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىكاظمية حنير

25دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىليل جاسم عذيب179811

26دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىسارة صالح غلوم179902

27دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىساميه هالل عبدالحسن280736

28دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىامل اسحق يعقوب128880

ن131018 ي حسير
29دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىكفاء جونن

30دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىاراء احمد محمدصالح510152

31دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىجنان عبداالله مصطفن389076

32دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىامنة بدر دحام179831

شيماء علي عبود179839
33دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبى

34دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىفادية محمد عودة129284

35دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىنبا طاهر جعاز510166

36دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىهيفاء جعفر عبدالكريم510171

ن ضاجي389113 37دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىوالء حسير

38دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىنوف سعيدان خنيفس130863

39دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىمنتىه جعفر مزعل256421

40دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىوسام حاتم قاسم131050

41إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىانتصار فوزي حمزة555634

42إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىخلود فرج حاجم129264

ن179911 43إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىرباب عبدالخالق عبدالحسير



1بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىمشاعل عبد ساجت129072

2بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىختام قاسم محمد256062

ن نزار احمد132419 3بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىحنير

4بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىشيماء كمال سالم179619

5بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىاسيل عبدالحميد حمدان129106

6بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىايناس طالب عباس129088

7بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىسح  رزاق بلعوط129903

ن سالم256294 8بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىحبايب عبدالحسير

9بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىانسام احمد غياض132424

10بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىنورالهدى باسم عبدالكاظم133353

11بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىهدى عباس مزعل129082

12بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىانوار جاسم محيسن552086

13بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىاالء عبد عنتك129875

ن حبيب اسماعيل256307 14بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىحنير

15بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىهبة حسن رشيد129002

16بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىصابرين جودة نعمة128849

17بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىسح  حسن حاجم389843

18بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىزينا كاظم مطر255994

19بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىدعاء يوسف كزار132233

20بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىخديجة ياش محيسن510237

21بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىنورالهدى احمد كريم129006

22بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىمروة رسن هالل256443

23بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىمريم سهيل عبدهللا129822

ين جودة كاظم129200 24بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىشير

25بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىدعاء سالم فرج179644

26بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىنور صباح هاشم179653

27بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىتبارك كاظم مطر256367

28بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىاسماء عذيب خليل132439

29بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىرغد فاخر محمد389878

30بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىنوال ضويحي سعيد128994

31بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىسح  عجيل عبيد256243

32بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىحوراء عباس عودة280847

ايمان حميد علي280836
33بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبى

نور علي زغير179657
34بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبى

35بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىخديجة كاظم شحان132298

36بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىهاجر حمود عطية389943

 علي129850
ن 37بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىسحر عبدالحسير

38بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىخنساء محمد جاسم132480

39بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىانهار هيثم بدر280861

40بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىصفا عبدالرزاق شميل129086

مريم حميد علي129150
41بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبى

42بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىهبة احمد عطاهللا128985

ن129908 43بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىسح  علوان عبدالحسير

 علي179599
ن 44بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىايمان عبدالحسير

45بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىدعاء جبار حسن132703

46بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىسارة خالد عبداللطيف180339

47بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىغدير طاهر حميد129132

هنوف احمد علي129111
48بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبى



صفا علي مكطوف281224
49بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبى

50بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىليل علوان عبد129540

51بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىصباح توفيق عجيل179582

شاب129163 52بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىنور حجاب شر

فاطمة علي جبل129803
53بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبى

ن510261 54بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىشهد احمد عبدالحسير

55بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىضح علي مسير132429

56بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىسبا كاظم خضير256320

57بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىسح  عادل عايد389931

58بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىسوران عدنان كاظم130400

59بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىهبة كاظم خضير256330

ن مرسال132694 60بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىصبيحة حسير

61بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىعذراء عبدالكريم مطرسر510238

62بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىاسيل حسن فجر133348

63دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىامال جاسم عبدالرحمن132461

64دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىسمية محمد صالح128856

ن مرسال132681 65دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىازهار حسير

66دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىفاطمة سعيد نعيم132209

ن132458 رواء علي حسير
67دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبى

68دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىالزهراء محمد جلوب132578

69دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىمريم داود سلمان128924

70دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىجنان عبدالرضا جاسم129022

ي جبير389021
71دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىزينب شمحن

ن فاضل داود510253 72دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىحنير

73دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىفاطمة كريم بدر129865

74دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىريم فالح حسن280909

75دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىريم كاظم مطر256301

76دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىاشاء معن مدلول132604

77دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىخلود عجيل حايف129055

78دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىباسم حميد محيسن130055

ن سالم510197 79دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىزهراء عبدالحسير

80دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىنرسين عادل كاظم128882

81دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىصبا مجبل قاسم552348

ن180344 هبة علي عبدالحسير
82دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبى

83دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىعبير مبارك غراف132352

ن510263 84دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىمنال احمد عبدالحسير

85إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىهدى محمد داود132518

86إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىدعاء كمال سالم281166

87إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىزهراء سالم فرج180371

88إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىمنار مهدي خلف133287

ن129650 89إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىفتوح وليد ياسير

ن احمد شهاب279907 90إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىحنير

91إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىرقية ضياء مبارك129833

مها علي ونان129594
92إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبى

93إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىضح حسن حاجم389236

94إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىمنار محمد جلوب133260

95إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىغدير طالل بريس129658

96إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىاشاء كريم نصاف388927



ي داخل133341 97إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىنجاة ناج 

98إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىرفاة رسول جاسب133196

99إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىحوراء جمعة مبارك279941

ن129616 100إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىسهاد كاظم ياسير

ن279974 101إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىتبارك ميثاق عبدالحسير

102إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىزينب احمد نارص129633

103إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىايات محمد سمير133242

104إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىشمس العصمة تيسير داود130313

105إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىفاطمة فاضل داود510235

106إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىغدير كمال ابراهيم130494

107إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىبدور عجيل حايف132848

108إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىبيداء فاخر محمد388840

109إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىفاتن محمد بشير133319

110إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىايات محمد صالح133213

111إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىفاطمة عادل مالك133187

112إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىزينب فؤاد بنون129561

113إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىازهار خليفة محمد129076

114إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىالزهراء باسم عبدالكاظم133084

115إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىنور جمعة مبارك279922

116إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىنور محمد داود132523

117إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىوداد خالد عطاهلل128916

118إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىعفراء محمد سفر388872

119إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىزهرة سليم بدر133199

120إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىرسل عدنان غيالن387767

121إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىفاطمة فاضل كاظم388906

ايات علي ونان129578
122إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبى

ي علي ونان129586
123إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىتهانن

124إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىحوراء حسن جواد256525

125إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىاية فاضل داود510210

ن281421 126إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىميعاد كاظم ياسير

ي عبدالرزاق حميد256212
127إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىامانن

128إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىفواطم فؤاد بنون256160

129إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىسعاد خالد عطاهللا128934

130إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىاخالص طالب محمد133166

131إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىحوراء علوان عبد280149

ن ميثاق عبدالحسن279999 132إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىامالبنير

133إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىنور ستار جبار280053

134إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىدعاء محمد سمير128989

هديل علي صليل133263
135إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبى

136إعدادية2الزب ير 42938البرصةأنبىهدية خالد جلوب551151

137بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىاخالص سعد ساجت129177

138بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىجنان صادق باقر389921

139بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىاشاء نافع جلو128872

140بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىسوزان احمد كاظم389954

141بكالوريوس2الزب ير 42938البرصةأنبىانعام هالل توفيق129667

142دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىانعام قاسم محمد132656

143دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىرجاء عباس بستان129768

144دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىتحرير مبارك غراف551154



145دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىانوار صالح محمد129788

ي129860 عروبة رحيم عريب 
146دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبى

147دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىعائشة حسن عبيد129839

ن نعمة132343 148دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىمبن عبدالحسير

149دبلوم2الزب ير 42938البرصةأنبىباسمة حسن عمران179723

1بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرمحمد عبدالعباس محمد10327

2بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرعماد ياش حسن263081

3بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكراياد عبدالعزيز فيصل263139

4بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرسعيد عدنان سعيد10310

5بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرسجاد اسماعيل عبدالرزاق263135

6بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرعصام عبدالحسن غاوي263107

ن عبدالصمد علوان10868 7بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرمعير

8بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرسجاد عبدالعباس محمد10885

ن263144 9بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرعادل خضير حسير

10بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرعلي محمد عبادي414328

11بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرعباس لفته مكطوف515265

12بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرحيدر سامي عبدالرضا414368

13بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرمرتضن سعدون فالح263108

14بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرعالء جميل خلف10869

15دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكرسعدون جي  بدن10303

16دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكرسعدون جخم مانع10872

17دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكراياد غازي محمود10897

18دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكرلؤي شاكر معتوق10890

19دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكراحمد حامد شندي10490

20دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكرمحمد حامد شندي263105

ن515293 21دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكرميثاق صالح حسير

22دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكرعقيل فاخر علي10545

23دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكرعلي عبود نجم10297

ن عدنان كاظم10895 24دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكرحسير

يف515282 25دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكرليث حبيب شر

26دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكرصادق اوهيم عبود10874

27إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرماجد كريم فنجان10291

28إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرماجد محمود جاسم414308

ي طعمة263149 29إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرعباس لعيب 

ن مهدي10325 30إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرهيثم عبدالحسير

31إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرعالء محمد جاسم10253

32إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرعدي جاسم محمد10920

33إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرفريد محمد حسن10313

34إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرعادل عبدالخالق عبيد263158

35إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرقاسم كاظم ارجيوي414296

36إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرمناضل بدر رشم10487

ي صحن10260
37إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكراحمد عان 

38إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرعماد رسىمي عواد414314

39إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكروائل نبيل بجاي11069

40إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرعبدالرضا جعفر عبدهللا414375

41إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرحكمت ابراهيم خضير11074

1بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرعلي عبدالسالم ايوب262720

2بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرخالد وليد هاشم10074



3بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرعباس جابر عبدهللا10443

4بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرماهر هيثم فاضل10838

5بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرمحمود عارف محمود514923

6بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكراحمد عماد ياش10061

7بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكراحمد خزعل زغير10475

8بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرمحمد فالح مهدي417769

ن مجيد515042 9بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرعلي حسير

10بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرمصطفن بدر عبدالصاحب417387

ي417548 11بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرظاهر عبدالحسن حرن 

12بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكراحمد حيدر علي10767

13بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكراياد كريم جبار418175

14بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرعلي حيدر علي417723

15بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكراحمد سمير قاسم417686

16بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرحسن عادل فالح10167

وز10798 17بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرعماد كاظم نير

18بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرحمزة هادي نجم10785

19بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرعامر هيثم عامر417416

20بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرعالءالدين فاضل محسن10172

ي كامل416960
ن وصفن 21بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرحسير

22بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرانور عبدالخالق مطرسر10177

23بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكراحمد هيثم عامر417627

24بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرسعد زيدان خلف10450

25بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكررضا عبدالباري عبدالرضا10469

26بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرمحمد محسن صباح10825

27بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرمصطفن عبدالكريم عاصي10442

28بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرجهاد اسماعيل عبدالرزاق417749

29بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرجهاد كريم جبار10768

30بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرمرتضن بدر عبدالصاحب418164

ن10440 31بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرحسن طه ياسير

32بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرسالم محمد عبدالرزاق10227

33بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرمحمد علي عباس417476

هان418185 34دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكرمرتضن هاشم شر

35دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكرصالح عادل فالح10065

36دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكرعلي احمد عبدالحسن262811

37دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكرليث خالد عزيز10191

38دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكرقاسم محمد عبادي10159

39دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكررافد عبدالباري عبدالرضا14979

40دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكرفراس عبدالعباس خماس10438

ن غالب خضير10071 41دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكرحسير

42دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكراحمد حامد فيصل262817

43دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكرجعفر جواد كاظم417445

ن خلف موس514872 44دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكرحسير

45دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكرعدي عاصف داخل514855

46دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكرعلي احمد عبدالزهرة10198

ن10166 47دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكرليث هيثم عبدالحسير

48دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكرحسن محمود شاكر417509

49دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكرمحمد عبدالرضا حنون262781

 علي عبداالمير416893
ن 50دبلوم2أم قص ر 42940البرصةذكرحسير



51إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرعلي عبدهللا عباس10643

ن262392 52إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكراحمد علي حسير

53إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكررضا اياد محمداكي 515898

54إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرياش عماد ياش10588

55إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرباقر جميل عبدالواحد515856

56إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكراياد عماد ياش10354

57إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكربكر علي عجيل415836

ن جاسم515791 58إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرزين العابدين حسير

ن263197 59إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرعماد سامي عبدالحسير

60إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرعباس عمار ياش515771

61إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرمنتظر كريم كاظم10651

ن عبدالمجيد عبدالرزاق416421 62إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرحسير

ن سعيد عبدهللا11051 63إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرحسير

ن10209 64إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرسيف هيثم عبدالحسير

65إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرعلي منذر عبداالمير415765

66إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرطارق صباح عبدالرزاق555303

ن عبدالرضا263181 67إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرقاسم امير

68إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرعلي عبداالمير مطرسر10593

69إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرمحمد بدر عبدالصاحب415678

70إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرحسن فاضل ابراهيم415710

ف عبدالعزيز10676 71إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرعلي مرسر

ن خالد جبار10351 72إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرحسير

73إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرعلي عبدهللا جرمن416385

74إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرمحمد حامد فيصل262258

75إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرعقيل محمد عبدالكريم11055

76إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرمرتضن جبار بصيل10685

ن عبود415640 77إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرسيف حسير

78إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرعباس ناحج مزعل515835

79إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرعلي عباس جاسم515849

80إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكررضا عدنان عواد10349

81إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرابوالحسن علي طالب515817

82إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرمحمود جواد عبدالرضا10707

83إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرعبد الرحيم صباح عبدالرحيم10374

84إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرحبيب اسعد جاسم262304

ن423567 85إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرحسن خضير حسير

86إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرحسن عبدالكريم صابر10625

87إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرمنتظر محمد حنون515932

88إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرمسلم عقيل فاخر10362

89إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرحيدر محمد ابراهيم416319

90إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكركرار علي حبيب10602

91إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرسجاد جليل داخل10630

92إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرانور جميل مزعل515922

93إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرسجاد فوزي جادم10741

94إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرمهند عبدالرضا عيىس515914

95إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرايمن صباح ايوب10653

96إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرعبد الحسن جاسم محمد10690

97إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكرسجاد سعدون جي 10367

ن جابر262813 98بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكراحمد عبدالحسير



ن جابر11010 99بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةذكرحيدر حسير

100إعدادية2أم قص ر 42940البرصةذكريحبر عبدالخالق يحبر10764

1بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبىسماح كاطع ياش263111

2بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبىحنان عبدالخرصن حذيرو434900

خنساء عدنان علي515356
3بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبى

4بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبىنجالء خلف موس515359

5بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبىايمان محمد وحيد391597

6بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبىنورة محمد وحيد263064

7بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبىايمان عبدالسالم ايوب414352

8دبلوم2أم قص ر 42940البرصةأنبىوالء عبدالزهرة عبدالشهيد11075

ي عبدالخالق مطرسر10287
9دبلوم2أم قص ر 42940البرصةأنبىامانن

10دبلوم2أم قص ر 42940البرصةأنبىايمان شناوة عبدهللا515303

ة حايف منصور414276 11دبلوم2أم قص ر 42940البرصةأنبىسمير

12دبلوم2أم قص ر 42940البرصةأنبىلمياء محمد جاسم11067

13دبلوم2أم قص ر 42940البرصةأنبىفاطمة نارص هادي10255

ق عبدالعزيز10948 14دبلوم2أم قص ر 42940البرصةأنبىفرح مرسر

15إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبىسها شاكر محمود10257

16إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبىابتسام نعيم جمعة10516

17إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبىخولة حبيب يونس10532

ي10753 ندى علي عبدالنب 
1بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبى

2بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبىاشاء صالح عبدالحسن10180

3بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبىايات صباح عبدالرحيم11008

4بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبىعذراء جواد كاظم416914

5بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبىزينب عبدالسالم ايوب262728

6بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبىمروة عباس كاظم262762

7بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبىفاطمة خلف موس514889

ن10040 8بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبىايمان خضير حسير

حوراء فاخر علي11021
9بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبى

10بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبىرقية خالد جبار10456

11بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبىلطيفة نوري صبيح416854

12بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبىزينب احمد صالح10465

13بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبىزهراء خلف موس514899

سماح لمىعي محسن10755
14بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبى

15بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبىضح محسن صباح262702

16بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبىحوراء جواد كاظم417578

17بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبىايمان زهير جبار514865

18بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبىوفاء عبدالسالم ايوب262744

19بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبىزينب عبدالرضا حنون262772

20بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبىغفران سلمان جمعة11024

ن عبدالرضا262707 21بكالوريوس2أم قص ر 42940البرصةأنبىمروة امير

22دبلوم2أم قص ر 42940البرصةأنبىحوراء طالب رسن514960

23دبلوم2أم قص ر 42940البرصةأنبىفاطمة عبدالخالق مطرسر10162

24دبلوم2أم قص ر 42940البرصةأنبىشور محمود سلمان10076

ي10221 دينا علي عبدالنب 
25دبلوم2أم قص ر 42940البرصةأنبى

26دبلوم2أم قص ر 42940البرصةأنبىشهد عادل فالح10043

27دبلوم2أم قص ر 42940البرصةأنبىزهراء عادل موحان10068

28دبلوم2أم قص ر 42940البرصةأنبىنور جعفر شحان10171

29دبلوم2أم قص ر 42940البرصةأنبىخديجة عبدالرحيم قاسم10435



ن10411 زينة سامي عبدالحسير
30إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبى

ي10819 فرح عبداالمير عبدالنب 
31إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبى

32إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبىرسل مهند عبدالمنعم10385

33إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبىزهراء عبداالمير حاتم10672

ن262414 نور علي حسير
34إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبى

ي515880
35إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبىوالء عماد غبن

36إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبىزهراء محمد ابراهيم416352

37إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبىزهراء جميل مزعل515866

شهد لمىعي محسن11061
38إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبى

39إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبىرقية احمد صالح10616

40إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبىعذراء ماجد شاكر415966

41إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبىرنا ماجد شاكر415899

42إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبىنور احمد وهيب10402

43إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبىشهد عماد غازي416124

44إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبىمرام شاكر يعقوب10721

45إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبىبتول عقيل عبدهللا11057

ن عبود10667 46إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبىدعاء عبدالحسير

47إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبىاديان عماد غازي417225

48إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبىالعنود اياد عبدالعزيز262353

49إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبىزهراء اكرم عبدالخالق417267

ن415797 اساور علي حسير
50إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبى

51إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبىمنه هللا محمد عبدالرزاق10355

52إعدادية2أم قص ر 42940البرصةأنبىريام شاكر يعقوب10393

53دبلوم2أم قص ر 42940البرصةأنبىنجالء موس جواد10772

1دكتوراه2الق رنة 52942البرصةذكرطالب ماهر فهد272329

2دكتوراه2الق رنة 52942البرصةذكرميثم عزيز جي 448243

3ماجستير2الق رنة 52942البرصةذكرعدي سامي فارس163220

4ماجستير2الق رنة 52942البرصةذكروليد سامي فارس165585

5ماجستير2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد سمير سالم136850

6بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرباسم صبيح صغير343739

7بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعبداالمير زغير حمود165594

8بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرفهد نوري هادي504182

9بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرجميل كماش جاسم162799

10بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرحسون ادهام محمد120248

11بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرفاضل منشد عبدالرضا343718

ي خضور272310
12بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعلي راصن

ي غضبان272323 13بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمنيب لعيب 

14بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرفؤاد عيدان شالل449465

15بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعالء نعمة علي112292

16بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرظافر جاسم محمد165587

17بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكررائد عماد درباي140816

18بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمهدي صالح هادي120033

ي مطر جاسب112275 19بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعبدالنب 

20بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرحيدر كاظم عبد165498

21بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرلؤي خضير عباس112110

22بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعلي سعيد نمر136462

23بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرسجاد حليم داخل448231

24بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرفؤاد سالم الزم272349



25بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرفاضل خلف موس136890

26بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرجهاد سويد نعيثل508430

ن163522 27بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرابراهيم حمود حسير

ن جاسب جمعة106807 28بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرحسير

29بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرفيصل غازي وحيد120113

30بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكراياد عبدالعالي ثامر165577

31بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرضياء جاسم مزيد475838

32بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمؤيد خزعل غصاب272340

33بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعالء نعيم خلف106882

34بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرصفاء حميد حنون112203

ن طالب عبود504184 35بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرحسير

36بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعلي جويعد اسود120155

37بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرليث ستار جميل343735

38بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرصالح رحيم حمادي163383

39بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمفيد عبود حمود120137

ي عبود بندر107110
40بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرهانن

41بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعلي ناظم كاظم508448

42بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمحسن صبيح صغير107105

43بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرحسن جاسم وحيد504185

44بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكراحمد ابراهيم طالب343756

45بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرغسان هليل مطير165505

46بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعلي سعد خلف112186

47بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكررياض كاظم رسن165493

48بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرحيدر كريم حسان140373

49بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرهشام باسم ابراهيم272326

50بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرابراهيم حسن جالو165489

ن كاطع عبدالحسن107078 51بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعبدالحسير

52بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرماهر مطر بدر448162

53دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرعمار لفته جخيور120226

54دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرحسن فاضل هادي106981

55دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرجمعة هاشم سوادي272346

ن نايف دهام120088 56دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرحسير

57دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكررحيم جالو حسون165539

58دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرشامخ حميدي مجبل112019

ي سالم111995
59دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرصالح سبب 

60دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرسامي هاشم سوادي165479

ن111990 61دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرحمدان كاظم شعير

هان409398 62دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرمحسن بدر شر

ي فاخر حنون448213
ن
63دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرضاف

64دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكردالي فهد عيار448192

65دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرعلي عامر مهوس162619

66دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرضياء عبداالمير شبيب107043

ن عبدالمحسن112016 67دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرعلي عبدالحسير

68دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرجواد غضبان حمدان136617

69دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكراحمد وادي ريكان409138

70دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرسمير مردان الزم112326

71دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرحبيب عبد مكي120198

ي كطافة165581
72دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرزهير هانن



ي106902
73دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرخالد انتيش ماصن

74دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكراثير عنيد طارش449437

75دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرايمن حلىمي سلمان112095

76دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرعلي نعمة علي112263

77دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكركاظم حاتم سلطان162827

78دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرسيف طالب طاهر106433

79دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكروسام عبدالرحمن ابراهيم106148

80دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرعيىس عبدالكاظم جلود211913

81دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرهشام البد جاسب140348

82دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكررائد صبيح صغير111981

83دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرحمزة عبدالكاظم جثير105985

ن نجم الزم343725 84دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرامير

85دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرحامد شاكر عبدالسادة491699

ي عبدعلي106191 86دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكركاظم ناج 

87دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرسعد مسير محمود136804

88دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكربالل مكي غضبان343759

89دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرعلي تركي حريجة112335

ن112220 90دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرعلي نوري حسير

ي409371
 
91دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرنائل وهب رزوف

ن حنتوش136452 92دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكراحمد عبدالحسير

93دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرميثاق طاهر باشط120178

94دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرصالح موجي فضيل106237

95دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكراحمد علي جي 140490

ي508405
96دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكراثير صبيح ثويبن

ن جاسم محمد112197 97إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرامير

98إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرجبار لفته ناصح112089

99إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرفؤاد حسن كاظم409154

100إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرسامر طالب عبود136771

101إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرجبار غزاي رشك140548

102إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكررياض قاسم جالو140589

103إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي صابر محسن107016

ن مطر جاسب140877 104إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعبدالحسير

105إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرحبيب شاكر رحيم140466

106إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرفاروق جاسم حنون272281

ن272262 107إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكركارم علي حسير

1ماجستير2الق رنة 52942البرصةذكربتول نعمة علي450754

ن عبدالوهاب جاسم168025 2بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرحسير

3بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكراياد براك حميدي491738

4بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكراحمد شفيق داود339511

ن167696  علي حسير
ن 5بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرحسير

6بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرحيدر باسم منديل168001

7بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد عادل سعيد101408

ي162990
8بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرالحسن عبدالرزاق عبدالغبن

9بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمرتضن عودة حسن167784

10بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد جبار سلمان104056

11بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكراحمد جبار حسن143395

12بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرضياء مجيد خلف142109

13بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمصطفن كامل سالم409453



14بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد سهر شبيب339782

15بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرحيدر عبدالرزاق ماذر103538

16بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرحمزة صي  طاهر102365

17بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعبدالحميد عبدالخرصن باهض141227

18بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعبدهللا محمد سوادي141918

19بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكريعقوب حميد مجيد167860

20بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرفرقد مزعل مهاوي99045

ن99089 21بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكروسام هاشم حسير

22بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعالء حليم مجيد98940

23بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكراحمد عاطف داود339587

24بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمنتظر غازي فيصل143713

25بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكراحمد عاشور عباس493338

26بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد نوفل عبدالكريم143909

27بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرجاسم جالل جاسم142190

ن طعمة عبود141270 28بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرحسير

يف102315 29بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكراحمد طه شر

30بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعبدالكريم لفته جخيور143744

31بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكراسامة حلىمي سلمان168016

ن مول491756 32بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكراحمد حسير

33بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمرتضن رزاق بدن104010

34بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكريقضان عباس فاضل143781

35بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمحمود كريم عبود99136

36بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد كطامي طاهر101605

37بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعلي حميد نعيم339439

38بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكراحمد عالء عزيز143163

39بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرحسن جبار جاسم143475

40بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرحسن بدر منصور101635

ي حاتم167849
41بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكراركان بلوسر

42بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعمار فالح طعمة142267

43بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعالوي فرحان جودة143264

44بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد قاسم حمود103856

ي بالسم339572
45بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعبدالسالم تف 

46بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد احمد جمعة143127

ي خضير عباس143012 47بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرناج 

48بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعلي نبية جلوب102564

ي168000
49بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرايهاب صالح سبب 

 رافد عبدالعالي143897
50بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمصطفن

51بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمجتب  قاسم فالح100292

52بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعبداللطيف خلف مول272389

53بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعقيل عبدعلي محسن167893

54بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعلي جواد كاظم143816

55بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمرتضن دعير منشد339813

ي450765 56بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكربسام عادل زاج 

57بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعالء كريم قاطع168003

58بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمرتضن منذر رحيم142994

59بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرحسن فيصل جلوب339473

60بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرنعمة كريم سوادي98996

61بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمهند فرات جبار92509



62بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرحسن ثائر عكلو96995

63بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكراحمد عبدالرضا رفش450762

64بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعلي مازن خريبط168013

65بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد مهدي سالم339751

66بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعلي صالح هادي103783

67بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرحسن كطامي طاهر101682

68بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد زامل حطاب272541

69بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعلي محمد غادر98482

70بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرنزار طعمة عبود168012

71بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد مزهر عطية168018

72بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرحسن جادم عبدهللا102113

73بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعبداالمير فيصل منشد450767

74بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعلي عقيل خليل493341

75بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعلي عبدهللا مهاوي96210

76بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرسلمان مزهر عوده339804

77بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرحاتم عبدالكريم قاسم143201

78بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمروان حميد هتير504200

79بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد صي  ياش339559

80بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكركرار حسن ساري167999

ن محمد جاسم94128 81بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرحسير

82بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكراحمد فيصل جلوب339838

83بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكراحمد كاظم رحيم143529

ي حاتم167814
84بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرحيدر بلوسر

85بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرحسان كريم حسان141945

86بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد نعيم ماهود101902

87بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعلي عبدالعالي طابور168021

غام خلف والي167897 88بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكررصن

ي409461
89بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعلي جبار منان 

90بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرعبدهللا علي حميدي142346

91دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرحيدر نعمة غصاب141246

 كاظم علي142066
ن 92دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرحسير

93دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد ستار جميل168022

94دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكربسام سعد جاسم167886

95دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرسجاد صادق حمد99545

96دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرمنتظر فاخر لطيف103465

97دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرحيدر حليم عبود167871

98دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرعبدالمناف كاظم عليوي96139

ن475696 99دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرغسان عبدالزهرة حسير

ي صالح ثجيل339801 100دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرناج 

ن98821 101دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكروسام فؤاد عبدالحسير

102دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكررائد خيون حمد168002

103دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد داود عطوان93788

 كطامي طاهر101722
ن 104دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرحسير

ن عادل جاسم93628 105دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرحسنير

106دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرمهند محسن صبيح168006

107دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرعباس كريم سوادي100443

108دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرميثم محسن صبيح168008

109دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكراحمد عيدان شالل100390



ن نزار عباس98556 110دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرحسير

111دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرحاتم عباس علي143273

112دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد رعد نوري99315

113دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرعلي حسن نصير143698

114دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكراسعد عالء عزيز98892

115دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرحسن رحيم حمادي143836

116دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد عبداالمير مهجر272552

117دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرعلي مطير خنرص167889

118دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكررافد عماد درباي98697

ن احمد عبل339554 119دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرحسير

120دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرحيدر زالل محمد93926

121دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرصباح نوري صبيح93743

122دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكراثير عماد درباي103644

123دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرحمد محمد جاسب474909

 علي عرير143599
ن 124دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرحسير

ي جوعان167799 125دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد خير

126دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرانور مؤيد سويد143891

ن كاظم339819 127دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرسالم حسير

128دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرعباس عادل جواد94208

129دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرعلي مطر بدر450747

130دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرجاسم جاسب محسن143787

هان339505 131دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد احمد شر

132دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد عيىس عودة143875

133دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد نوري صبيح102004

134دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرعباس لطيف جاسم94024

ن قاسم رحيم167708 135دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرحسير

136دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرحسام عبدالكريم منشد168010

137دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكراحمد جاسم محمد99477

ن وليد سالم447128 138إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرحسير

139إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمصطفن صالح مهدي144113

ن سلمان حنون122869 140إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرحسير

141إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكركاظم خميس كاظم122713

ن جاسم122564 142إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعيىس امير

143إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمنتظر خضير كريم508324

144إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعبدهللا علي باتول342395

145إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمرتضن صالح موجي252518

ي103701 146إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمصطفن منيب لعيب 

ن كامل144165 147إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي تحسير

148إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكركاظم ساجد رحيم122639

149إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكراحمد صباح غضبان450756

150إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكراحمد بشير طالب122441

151إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرحسن علي مطر122840

152إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمود عبدهللا مهاوي122634

153إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرفيصل احمد عبل342520

154إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمصطفن مازن جاسم122610

ن447280 155إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرياش محمود ياسير

156إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمراد عبدالكريم قاسم122497

157إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعبدهللا طعيمة سلمان342673



ن قادر محمد122327 158إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكربنير

159إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي بالل عبدالمطلب168210

ن هاشم بدر508358 160إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعبدالمبير

161إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعباس عماد جبار122671

162إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعباس عبدهللا حسن144068

163إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرلؤي حيدر جمال122642

164إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمؤمل حسن يونس144105

165إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرهاشم جهاد عاكف168241

ن عادل فيصل143355 166إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرحسير

167إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكروليد بشير شيال122652

168إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعبدهللا كاظم عبد105107

169إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرهاشم علي حسن504194

ن272603 170إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمهيمن محمد حسير

171إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمصطفن منذر رحيم122533

172إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي صادق خلف508348

173إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي عبادي باشاغا272531

174إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي مرتضن عطية121372

175إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرحيدر جواد كاظم342421

176إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي كمال عبدالحليم122774

177إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمود جاسم محسن508402

178إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمجتب  نعمة شاطي272589

179إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي فاخر لطيف447261

180إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكررضوان هليل مطير122842

181إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعمار محمد حمود122337

182إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمقداد قاسم طالب102455

183إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمؤمل شامخ حميدي168180

184إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمخلد علي عامر144062

185إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمصطفن رعد نوري168228

ن رسن144153 186إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد عبدالحسير

187إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكراحمد عماد كامن144136

188إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي عبدهللا مختاض144102

189إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرحيدر ستار نجم144178

190إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي ميثم عبد478137

191إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمجتب  حسون ادهام144045

192إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمرتضن صباح سعيد141152

ي فاخر122479
ن
193إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرسجاد ضاف

194إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعدنان حميد عبدالزهرة122838

ي جاسم حنون144095 195إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرناج 

196إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمود جالل ياش508399

197إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرابراهيم عودة جدوع491709

198إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي فياض مهدي121221

199إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرحيدر علي حيدر122802

ن عبدالخالق كاظم144150 200إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرحسير

201إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي كريم عبدالرضا168197

202إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكريونس شايع عطية339462

203إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمجتب  صباح سعيد168183

204إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرميرس صي  ياش339871

205إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرايمن رمضان ياش447297



206إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعباس هامل هادي103324

207إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكراحمد عبود عبداالمام122484

ن168204 208إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي صي  ياسير

209إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرذوالفقار عبدالكعبة حمود122332

210إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي جاري رشم272593

211إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرطارق محمد غادر122815

212إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي حميد عبدالزهرة453081

213إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعمار ياش مان هللا144051

214إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد غازي حريجة144058

215إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد خزعل حسن474956

216إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمجتب  حسن فالح122826

217إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعبدالرحمن حارث شعبان122706

ن كاظم عبد342453 218إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرحسير

219إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكركريم عباس هادي122758

220إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرحسن اسماعيل عزيز342734

ن غنيد122687 221إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد امير

222إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرحسن ابراهيم حمود144083

223إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي رسن كاظم144160

224إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمثبن رشك جودة252572

225إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي كاظم رحيم143882

226إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد عبداالمير زغير167808

227إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمود احمد شاكر342470

228إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرحسن مردان كريم144099

229إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد عباس سوادي342603

230إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرايوب يوسف عبود122647

231إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد كاظم طاهر122740

ن جاسب محسن144142 232إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرحسير

233إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكراحمد فوزي مالح211900

234إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمروان حسن غالب121239

235إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرسجاد قاسم كاظم122389

236إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعبدالرحمن عارف فاخر272537

237إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد جمهور بغيل272571

ي168167
238إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي صالح سبب 

239إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرحيدر كاظم رسن122546

240إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكراحسان رحيم طه144156

ي عبود122392
241إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد هانن

242إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرقحطان عدنان عبيد342724

243إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد سمير غازي168176

244إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمهيمن محمد فالح122735

245إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد عادل عبدالقادر144132

246إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي عبدالقادر بلم163096

247إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد فالح حسن122353

248إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعبدالغفور عالء ياش144180

249إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي خضير كريم167771

250إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكراحمد عبداالمير زغير167868

251إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي جاسم محسن143771

252إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرحيدر عبدالحافظ داخل168171

ي409106 253إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمدعلي منيب لعيب 



 علي تركي168219
ن 254إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرحسير

 ابراهيم زغير92765
255إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمصطفن

ي فاخر122855
ن
256إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكريوسف ضاف

257إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرياش صي  ياش447163

258إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي عادل جواد94162

259إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرسجاد سعد نايف163171

260إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمؤمل فرات جبار168231

261إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرحيدر نوري صبيح122520

ي167729 262إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمهتدى منيب لعيب 

ي زبون144080
263إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعباس عان 

ن امجد عبد168192 264إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرحسير

265إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد حسن علي102083

266إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد حسن عباس122561

267إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرزين العابدين صبيح علوان121338

268إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعبدهللا جواد كاظم342218

269إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي بشارة مونس121186

270إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد حميد لطيف342756

 صبيح علي144056
ن 271إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرحسير

ن جاسم122578 272إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد امير

273إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعبدالعظيم عبدالرسول زعيط144138

274إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمنتظر وهاب حمد447194

275إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد نعيم مانع339531

276إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمسلم حميد موجي167856

277إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي حسن جاسم342435

278إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكراسماعيل حسن طالب343662

279إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرسجاد حلو جبار144049

280إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمرتضن عباس محسن122408

 علي لفته122724
ن 281إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرحسير

282إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد عبدهللا غادر342572

283إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرصباح محمد عالوي475527

284إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمنتظر سامي خلف342995

285إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرانور بدر منصور122373

286إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد بشير طالب504189

ي زاير122782
287إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد راصن

288إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكركاظم علي سعدون122465

289إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي عارف علي122744

290إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمصطفن كريم جباري168226

291إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكراحمد نوري صبيح122539

292إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرسجاد احمد عبل342413

293إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمد شامخ حميدي168175

294إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمحمود بدر منصور103587

295إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعلي ستار جباري211856

296إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرحسن خلف مول508373

ن مزهر لهوج342535 297إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرحسير

298إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمصطفن هشام مناجي121405

299إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمنتظر عبدالكريم وحيد122557

ن ماجد حمود342189 300إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرحسير

301إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكراحمد حافظ بدر342290



302إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرناظم باسم نوري272586

ي105015
ن
303إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرمصطفن لفته عوف

304إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرجعفر مرتضن جاسم272441

ي121438 305إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرثائر صبيح لعيب 

ن عبيد272612 306إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعبدالرحمن عبدالحسير

307بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةذكرمحسن رحيم فنجان168017

308دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرميثم عودة باشط272408

309دبلوم2الق رنة 52942البرصةذكرجعفر مزهر نعيم143452

310إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرطالب عبود محمد93845

311إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرعماد موي    ح عنيد105179

312إعدادية2الق رنة 52942البرصةذكرلطيف رضيو جاسم409128

1بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىنهاد عدنان جارح140833

ن محمد106111 2بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىزهرة عبدالحسير

3بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىنادية باقر مهلهل107100

4بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىنغم بندر جاسم106863

غفران نعمة علي112298
5بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبى

6بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىنرجس جبار عاكول106283

7بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىصباح محمد جليل112178

8بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىمها مجيد حميد112211

9بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىسهاد خرصن طاهر120240

10بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىاشاء سالم عبل136815

11بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىاناهيد عودة محمد106038

12بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىعلياء عودة جدوع545242

13بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىوسن ولهان سالم120071

14بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىابتهال فاخر لطيف448183

15دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىقادرية كماش جاسم106361

16دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىكوثر اسماعيل عبدالحسن165578

17دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىميسون ربيع عبيد112165

18دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىاخالص صالح دعدوش112092

19دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىاحالم جاسم حنون120009

20دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىتاميم حبيب هنبوش112244

نضال كريم علي107117
21دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبى

22دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىوداد صالح دعدوش112112

23دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىمؤيد عاشور مظلوم167421

24دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىنهاد فاضل كاظم272272

ن عبدالرحيم136828 25دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىميادة امير

26دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىنضال مطرسر جلود165481

27دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىسناء صادق فاضل112314

28دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىاثيل عبدالحي طاهر140500

29دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىسليمة طعان قاسم120053

اس حامي مهودر165546 30دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىني 

ن449455 31دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىاحالم عبدالعباس حسير

32دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىارينب كاظم بنية508455

33دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىلمياء خلف حسن140849

34دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىهيفاء كاظم حنون111971

35دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىاشاء ولهان سالم272335

ة مهجر بنيه106850 36دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىامير

37دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىوفاء مخيخ جاسم163343



38إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىسهام رسن عرار493173

39إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىسمر رحيم عبيد111942

40إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىنادية ساري فاخر493349

41إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىلىم رحيم عبيد165564

1بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىزهراء سهر شبيب339762

2بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىكاترين عادل سعيد339830

3بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىصدى فهد نوري102505

4بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىعبير ميثم سوادي96804

5بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىرويدة رحيم جالو339861

ي167993
6بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىخديجة صدام راصن

7بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىهديل صباح خديم272461

8بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىمريم عذاب مردان167819

9بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىمريم جبار ساري143907

10بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىاالء عاطف داود100217

ايمان علي بغداد167844
11بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبى

12بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىرغدة عدنان حسن142904

13بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىنور احمد عبل339542

14بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىسعاد عذاب عبدهللا475004

15بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىحنان عبداالمير حاتم143225

16بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىفاطمة جبار لفته143438

17بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىفاطمة نعيم ماهود339498

18بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىكلفات نوري فاخر143842

19بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىرندة عدنان حسن101941

هان رشم167833 20بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىعذراء شر

21بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىاالء ستار جباري143853

22بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىصابرين ربيع عبيد272546

23بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىهدى غازي وحيد100859

24بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىنورس عالء عزيز143038

25بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىسارة حسن جالو167900

26بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىابتهال عادل كاظم99505

27بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىسحر مهدي وحيد143184

28بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىايثار نزار كامن167880

29بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىاالء نوري فاخر143886

زهراء علي محمدحسن167719
30بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبى

31بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىاشاء عباس صبيح493343

32بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىسارة كاظم صوالغ141291

33بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىفاطمة حسن عبداللطيف99444

34بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىسحر ستار بدر167995

ن جاسم100476 35بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىسىه امير

36بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىخولة حميد عبدالزهرة143322

شفاء علي لفته101809
37بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبى

38بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىفاطمة خلف عيدان450763

39بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىجميلة جاسم حنون143825

40بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىحنان حميد عبدالزهرة143870

41بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىمعصومة خلف جاسم143373

42بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىدعاء ساري عمران143293

43بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىهبة ناظم جواد142160

44بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىوئام جواد كاظم102254



45بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىزينب بندر جاسم504205

46بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىهبة امجد عبد474827

47بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىزينب عبدالحي طاهر142022

48بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىازدهار عبدالحي طاهر141985

ي وحيد143250
49بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىزينب سبب 

50بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىجمانة عبدالرضا عبدالحسن475647

51بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىسح  قادر محمد101539

52بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىدعاء عبدالرحمن وحيد504207

53بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىزينب عالء عزيز143071

54بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىسوسن كاطع هالل105220

55بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىمريم غازي وحيد100961

ن جاسم143916 56بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىسح  امير

زهراء سامي هاشم101579
57بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبى

58بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىزهراء عباس بدر168028

اديان علي فاضل272529
59بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبى

يف صبيح92851 60بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىضح شر

61بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىهدى محمود جالب211642

62بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىبتول قادر محمد101434

63بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىفاطمة حميد لطيف339488

64بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىزمن مطر صغير99362

65بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىعذراء عذاب مردان167828

رشا واثق علي91867
66بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبى

67بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىاشاء قاسم رحيم102981

هللا رستم143654 68بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىاشاء خير

69بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىميادة مهدي كاطع168009

70بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىمريم عادل جواد96257

71دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىضح ابراهيم جبار272425

72دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىفاطمة جاسم حنون142131

73دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىفاطمةالزهراء عباس بدر167425

74دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىمروة عبدالحر وحيد143559

75دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىابتهال جميل سالم101757

76دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىفرجة موس صوالغ142935

77دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىاالء كريم خلف339426

78دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىدعاء ناظم فياض92403

79دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىانوار عايد لفته339884

80دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىزينب حكيم مانع143753

81دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىليل محمد حمود339877

82دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىزينب ميثم عبد475817

83دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىزينب كامل حسن237742

84دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىلقاء سامر طالب143407

85دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىفرح بندر جاسم272450

86دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىبيداء كاظم عبدالعباس167882

87دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىجنان فالح خليفة100373

88إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىزهراء رعد نوري491717

89إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىرقية جاسم حنون122311

90إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىمبن اياد شعبان122552

ن447182 91إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىهبة عادل شاهير

92إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىعذراء محمد زغير122341



نور علي حرب272591
93إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبى

94إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىانعام جواد كاظم144147

ن عبدالرحمن عبدهللا168211 95إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىبنير

96إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىاالء فيصل جلوب342276

97إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىصابرين رياض كامل168189

ي بكوع122308 98إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىنور خير

99إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىاشاء فيصل جلوب342256

ن122675 100إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىزينب علي حسير

101إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىزينب سامي هاشم122742

102إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىعلياء نوري فاخر144091

103إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىهناء صباح خديم168223

104إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىفاطمة نصيف منديل144175

105إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىاعياد عذاب عبدهللا144111

ي103227 106إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىنورالهدى منيب لعيب 

107إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىشاج حسون ادهام144047

ي كمال عبدالحليم122863
108إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىامانن

مها زكي رحيم447174
109إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبى

110إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىمروة منذر رحيم144172

111إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىسارة خلف جبار342630

112إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىمها جمعة هاشم122349

113إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىتبارك سليم طاهر122401

114إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىمروى عواد خالد144167

هان رشم122696 115إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىاالء شر

116إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىامل خالد قاسم447155

117إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىزهراء وليد حطاب453186

118إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىرسل ماهر جاسم168187

119إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىوفاء رعد هالل291234

120إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىايمان نوار رحيم475744

ن122416 121إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىمريم كريم ياسير

122إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىفرح عبداالمير مهجر343021

فاطمة سامي هاشم122833
123إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبى

124إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىزهراء جبار لفته144088

125إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىفاطمة رائد جبار144064

126إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىفاطمة عبدالرضا علوان144053

127إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىايثار مهدي وحيد141170

ي144075 فاطمة حميد لعيب 
128إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبى

129إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىزينب رحمان طالب122846

ق عبدهللا مهاوي122380 130إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىاستي 

131إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىفاطمة رعد هالل167752

132إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىزينب حسن ساري122598

133إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىفاطمة عبدالرضا نارص122787

ي عبود343257
134إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىاية هانن

135إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىاالء سهر شبيب343011

136إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىهدى جواد غضبان172045

137إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىدعاء عبدهللا رسن168236

138إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىنرجس عبدالرضا عبدالحسن122362

139إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىايات داود عطوان122729

هللا جاسم168238 140إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىنورة خير



141إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىنورا نارص جاتف122792

142إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىحوراء عماد كماش103070

143إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىزهراء خيون عبود122717

144إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىسحر حسن جاسم447268

145إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىرقية جميل كماش122850

146إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىايمان كريم خلف342203

147إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىزهراء جبار ساري144093

148إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىمريم رافد لطيف475620

149إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىبتول ماهر جاسم168216

150إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىسكينة عالء عزيز141088

151إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىسارة محمد حمود342776

152إعدادية2الق رنة 52942البرصةأنبىضح طارق جبار168237

153بكالوريوس2الق رنة 52942البرصةأنبىمنتىه وادي مطر491781

154دبلوم2الق رنة 52942البرصةأنبىازهار شعبان عصمان163266

1دكتوراه2المدين ة 52943البرصةذكرعالء حسن مردان305956

2ماجستير2المدين ة 52943البرصةذكرابراهيم عبدالكريم بالل20478

ن10333 3ماجستير2المدين ة 52943البرصةذكرعقيل نزار حسير

4ماجستير2المدين ة 52943البرصةذكرزين الدين سعيد عبد الرحمن542123

5ماجستير2المدين ة 52943البرصةذكرعدي خضير خشالة306043

6ماجستير2المدين ة 52943البرصةذكرانمار رزاق خميس20911

7ماجستير2المدين ة 52943البرصةذكرفرج عبدالحي علك408402

8بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعايد عبدالباري حنون505414

ن20963 9بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكربرزان جايد حسير

ي نارص طعمة438097
10بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرتف 

ن438065 11بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعبداالمام رشيد حسير

12بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرحيدر حسن خلف507610

13بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمنذر جاسم نزال408211

14بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعبدالباري مجبل نفاوة10192

15بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعبدعلي كريم حبيب306404

16بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعباس عبدالزهرة جبار437991

17بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرناظم ذنون علي437756

ي10358 ي باج  18بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعبدهللا زاج 

19بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمهدي عبدالسادة عبدالحسن408407

ن قاطع صي 306450 20بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعبدالحسير

ن10359 21بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد حمد حسير

22بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرسالم طالب خضير305901

23بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرطالب جابر حبش10048

24بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرفائز ربيعة محسن408450

25بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرفؤاد خالد يرس408421

26بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرفالح حسن حميد438077

27بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكروسام باسم توفيق507613

ن306393 28بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرماجد حامد حسير

29بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمسلم موات مظلوم306064

30بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرطالل جيتة حميد306468

ي عبدالرزاق بدران306790
 
31بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرشوف

ن306719 32بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكراحمد سالم عبدالحسير

33بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرفالح خطار جعفر306770

34بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعدنان جواد عبدالحسن9657



35بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد كاظم شبيب408200

36بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكراحمد حميد خضير408257

ن نفاوة408405 37بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرصفاء ياسير

38بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرفارس محمدعلي سهر408448

39بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرماجد عبداالمير خضير10341

40بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرايوب رشاش عباس9496

41بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرسجاد طالب خضير408309

ن408411 42بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمسلم نزار حسير

ن تعبان عبدالصاحب10015 43بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

44بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكراحمد عبدعون حمزة408388

ن10396 45بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرصفاء حامد حسير

ي10379
46بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرفراس عبدالستار راصن

47بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكررعد حرجان نعاس408425

ي469589
ن
48بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرجمال زكي عوف

49بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعلي عبداالمير ساجت505412

50بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرميثاق عبدالجليل عباس408397

51بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكررائد وارد محمدرضا10004

52بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرحيدر موس حسن408445

53بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكراقدام ثعبان خرصن306235

54بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد شعيبث جاسم306587

55بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعباس ابوالهيل احمد20849

56بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمازن عواد طالب10242

هللا10366 57بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرجهاد عبدالحي خير

58بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكررياض باسل ابراهيم408431

59بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرجعفر صادق عبدالسادة438053

ي20705
60بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكراحمد فرج منان 

ن عبدالشيخ ضمد505406 61بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعبدالحسير

62بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمؤيد محمدعلي غانم306516

63بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرسيف الدين عبدالكريم احمد10217

64بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمصعب جاسم محمد408429

65بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكراكرم حميد خضير437881

ن جواد عبدالحسن21010 66بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرامير

67بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرقضي كريم موس306738

68بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرداخل محمود حمادي10064

69بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكربالل عبدالخالق عبدالصاحب10072

ي محمود305762
70بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرحازم هانن

71بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرفتحي نوري عباس20765

ي20654
72بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد ابراهيم راصن

73بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرطالب جندي كاظم10254

74بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرفريدون زهير بهلول408393

75بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكريوسف عيىس حمدان408414

76بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرغزوان منصور ريسان20814

77بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرزيد غالب جبار20871

ي عودة مطر306413
78بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرشمحن

79بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعقيل عبدالعباس جاسم505413

80بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرسيف عودة جاسم306500

81بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرهدي مصطفن حسن10020

82بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرطالب منصور جبار10350



83بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرباسل فرحان عطيوي9587

84بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكراسعد عبدالرحمن حسن10234

85بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرحيدر بشير عطشان9515

86بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرحسن عبدالوارد موس9469

87بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرباسم رسول جابر408453

88بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرصفاء عيال تركي20666

89بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمالك ناظم طاهر408419

90بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعباس عبدالحر فرعون10023

91بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرفالح ربيعة محسن507614

ن عبدالحي نعمة10280 92بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

93بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرناهض كامل ناهض20510

94بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكركرار بدر جميل9989

95بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد عقيل عبدالرزاق437847

96بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمحمود شي  عبدالعظيم438123

97بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعبدالخالق قاطع صي 20833

98بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمصطفن خالد لطيف9979

 علي408428
ن 99بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعمران حسير

100بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكراياد دحام علي20914

101دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرفوزي جوالن محمد305849

102دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرحارث محمدعلي غانم20748

103دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكررعد صالح عذيب20824

104دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعلي عباس صالح20993

105دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرسلمان هاشم ابراهيم471784

106دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرممتاز جابر ظاهر408174

107دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمشتاق عوده ياش9378

108دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرغضنفر لطيف نفاوة505416

109دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمصطفن مهاوي نزال305786

110دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكريوسف صادق عبدالصاحب9987

111دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرواثق عبدالصمد مهدي471818

112دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرطالب محمد فعيل471830

113دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرفراس صدام خرصن305739

114دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكراسماعيل منصور علي10380

115دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمراد بريسم غميس9568

ن مزعل306607 116دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرسعد حسير

117دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكروليد اسحاق نارص542122

118دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرفياض خضير خشالة469477

يف شخيمت20877 119دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعلي شر

120دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمصطفن حمود جابر9538

121دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكروسام صبيح ماجد20873

122دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكركاظم جاسب جايد20945

123دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعباس دحام نعمة306436

ي10323
124دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرنورس قلب االسد هانن

125دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرقاسم رزاق زاير جاسم408197

ي حميد خضير20827
126دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرهانن

127دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعماد رزاق منصور469508

128دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكركاظم جاسم خضير408385

129دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمهند عبدالعالي عيال542125

130دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرفراس قضي صالح10077



131دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكررافد عبدالحكيم مونس542126

132دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرزيد خلف غضبان9974

133دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرسعد توفيق حمد505407

134دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمحمود احمد رمضان408441

135دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرصفاء عبيد عباس306534

ن خوير408247 136دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرامجد عبدالحسير

137دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرتوفيق نظير سواد408318

138دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرحمزة ريسان صبيح305811

139دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكركرم مسافر كرم408243

140دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعلي كاظم عيىس9981

141دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرفرحان عبدالرحمن جاسم20978

142دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعالء جندي كاظم10361

143دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرحمود توفيق حمد21019

144دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمخلص نزار عبدالرحمن20818

145دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعمار موس محمد10335

146دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرذاري سالم نارص9445

147دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكريوسف جاسم محمد306751

148دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعالء وارد مزهر306329

ن20881 149دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد حامد حسير

150دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرفؤاد شهيد عبيد20835

ي اسماعيل صادق305863
151دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرحف 

152دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكربالل جيتة حميد20854

153دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرماهر عيىس عباس471807

154دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكراحمد عبداالمام جري10363

155دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرنجم عبدالقادر عطية10346

156دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرفالح مهاوي علك10009

157دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكراكرم عادل عذافة306766

ن عبداالمير غانم408436 158دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

159دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكروئام جي  عبيد20862

160دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكركرار ماعد جاسب408223

161دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعايد ابوالهيل خميس306220

162دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرماهر محسن كشمر20610

163دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرحسن شعيبث جاسم408416

164دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمسلم نارص كاظم20856

165دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرماهر حامد عبد20954

166دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعمار باهض مرزوك20699

ن حسن يرس306264 167دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

168دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرانور فرحان سالم20941

169دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرباسم عبدالجليل علك408410

ن حمود306387 170دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرصفاء محمدحسير

171دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد حسيب محمد9631

172دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمحسن جاسم محمد306578

173دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرجميل سامي جاسب20837

174دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرحيدر ابوالهيل سعيد10337

175دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرغسان عيال تركي20852

 علي408442
ن 176دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمروان حسير

177دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرسعيد عيىس محمد306278

178دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرنورس حسن يرس408284



179دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرشكيب محمود شالل20921

180دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكروالء غفار عبد306558

181دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرحيدر عودة مرزوك20841

182دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعباس نارص كاظم20842

183دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرايمن عبدالحسن نسيم21002

ي عطوان مهدي20898
184إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرهانن

185إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرشاكر شناوة شالكة505409

هللا ضيدان507568 186إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرجاسب خير

ي شاوي مجيد20730
ن
187إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرصاف

188إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكروسام مديح مهدي9388

189إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرخالد باقر عذافة408423

190إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد سجاد ناظم408192

191إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرزكي قاطع صي 10056

1ماجستير2المدين ة 52943البرصةذكرماهر عبدعلي عذال15588

2ماجستير2المدين ة 52943البرصةذكراركان فرات مردان392591

3ماجستير2المدين ة 52943البرصةذكرحسن رمضان موس392902

4بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعلي احسان عبدالرحمن15953

5بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعالءالدين عبدالرحمن سالم8746

ن رشاش بريسم5888 6بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

7بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد كمال محمد4632

ن جاسم محمد6144 8بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

9بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكركرار مسلم عبدالزهرة5833

10بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرواهب حيدر عبداالمير434342

11بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعلي شهاب حمد15979

12بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرجاسم محسن جاسم302328

ن هادي حسن302316 13بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

14بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكركرار يوسف زغير16019

15بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرجهاد هيثم سالم18908

16بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعباس جواد جاسب15744

17بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرحميد محمد عباس4724

18بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرضياء ازري    ع ماطر301594

19بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكراسعد موس محمد300440

20بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكروالء خشان جبار505486

ي390225 21بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرامجد نوري ناج 

22بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمنترص عزيز سالم300390

ن عبدالعباس جاسم300561 23بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

24بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرامجد مطرسر سلطان505475

25بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكركرار عبدالرضا حواس304081

26بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعالء عباس عبدالجليل15760

27بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكراحمد بشير هاشم301180

ن قاطع15537 28بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكربهاء عبدالحسير

29بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد عواد خلف300362

30بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرشهاب احمد عبد15545

31بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكربسام عبدالباري رمضان505485

32بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكراحمد عادل محمدعلي17690

33بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكربرير عبدعلي كريم17122

34بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرنزار سوادي نزال4693

35بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكراسعد هادي حسن302284



36بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرامير علي عبدالحسن300232

37بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمرتضن وارد مزهر300257

38بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرحسن عامر مزيعل15946

ي مكطوف15885
39بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرنرص عبدالغبن

ي4661
ن رائد سبب  40بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

41بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرحمد شعيبث جاسم17580

42بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرنعمان شاكر صي 19379

43بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعلي رجب مغامس5082

44بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرايوب شعبان احمد15718

45بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكروئام عباس عودة4860

46بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعلي غانم صدام302193

47بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرغزوان نجم عبدهللا19406

48بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكررائد مصطفن منصور300491

49بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد شاكر علي301087

50بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكراحمد عباس ريسان4576

51بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكررعد نارص روضان15907

52بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرفائز غالب صيهود5836

53بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرحيدر قاسم مرزوك15778

54بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرازهر حمد عبيد304154

هللا عبدالعالي15296  خير
55بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمصطفن

56بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعالء جاسم محمد17104

57بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرايهاب فرات مردان407699

58بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعلي حسب عبدعلي16032

59بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمرتضن كامل جي 542119

60بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد عبدالسجاد صادق4568

61بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعلي محمدسعيد عباس15440

62بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرفراس فوزي جاسب5297

63بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد كاظم عاكول8245

64بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرنعيم موس بدر19434

65بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعالء مدين سالم17476

66بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرصفاء علك نارص389488

67بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمنتظر طاهر عبدالحسن18854

ن15578 68بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكراحمد حامد حسير

69بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمصطفن يوسف خيون389384

70بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمحمود غالب جبار5131

71بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكركرار حيدر منصور303979

ن يونس ساجت4761 72بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

73بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكراحمد اياد كاظم300164

74بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرحيدر مالك نارص4585

75بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرسامر عبدالحكيم ثامر15843

ي عبدالجليل8829
76بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعباس هانن

77بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرجعفر عبدالكريم منديل4716

78بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد لفته حبيب15484

79بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكراحمد رمضان نرص19242

80بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرحسن علي شاوي15894

81بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعبداالمير هادي شعالن5813

82بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرقاسم رمضان نرص434501

83بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكراسعد هادي عبدالباري300298



ي389059 84بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعمار عبدهللا زاج 

85بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكراحمد جي  عبيد15669

86بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمحسن نعمة عبدعلي390368

87بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعلي صادق عبدالسادة434496

88بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمسلم هجول عبدالرزاق15497

89بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعلي ياش صاجي407741

90بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرزين العابدين فاضل عبد300728

ن فرحان جواد15470 91بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرياسير

92بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكراسامة فؤاد عبدالجليل407732

93بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرحبيب مظاهر حيدر8357

 علي عبدالجليل300104
ن 94بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

95بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرازهر كاظم عاكول8627

96بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكربركات حكمت خيون407626

97بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكراحمد قضي جاسم389896

98بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكراحمد محمد عباس8386

ن نفاوة411301 99بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكروسام ياسير

100بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرنوار محمد سوادي389768

101بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكراحمد سعيد عبدالرحمن6378

102بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكركرار حيدر كاظم300034

103بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعلي نجم عبدهللا15398

104بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرطالب سماري عبودي19277

105بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعلي كاظم عاكول16693

106بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد جيجان عذافة407751

107بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكربهاء وارد مزهر299955

108بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرحسن لطيف شخيمت15529

109بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرحسن حامد غانم407803

110بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرجاسم منذر جاسم15395

111بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرجبار خلف ثامر301346

112بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعبدالرحمن جميل رحيمة8945

113بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرستار محمد سالم301306

114بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرحسام عصام عبدالزهرة19138

115دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرحسن برزان ثامر15688

ي اسماعيل300210
116دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد حف 

117دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرجبار محيل سالم389197

118دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكراسلم محمد شالكة4778

 نعمة عبدعلي390426
ن 119دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

ي سلمان8460
120دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكراحمد راصن

ي15917
121دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد عبدالودود عبدالغبن

122دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرموفق رشاش بريسم8256

123دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكربسام محمدرضا نارص15793

124دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعلي شهيد فيصل301113

125دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرصالح عودة ياش8369

ن عبدالصادق عبدالكاظم16785 126دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

127دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعلي احمد عبدالرزاق4546

ي8186 ن عبدهللا زاج  128دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمعي 

129دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمرتضن خليل ابراهيم15453

130دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكريعقوب يوسف زغير15724

131دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمنتظر حمد عبيد17549



132دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد ذاري عبدالزهرة5113

133دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرماجد حامد ماجد4672

134دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرماجد منصور مكطوف15926

135دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرصفاء الزم جمري15854

136دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرشاكر محمود بخيت389541

137دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرزيد برهي هارون16907

138دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمنتظر رجب مردان507502

139دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرابراهيم عبدالكريم منديل8535

140دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمنتظر يحبر عبدالصاحب434306

141دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكركاظم رحيم جاسم18797

142دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعون عدنان جوالن4526

ي8219 143دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكراحمد عباس باج 

144دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرقابيل موس بدر16333

145دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكراحمد فضل داخل392630

ن فرحان جواد17596 146دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرتحسير

147دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرحردان سوادي طالب542129

 سامي رشاش17525
ن 148دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

149دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد عبدالكاظم مونس16765

150دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكراكرم قادر ابراهيم4489

151دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكراحمد هادي حسن16505

ن عبد16733  حسير
152دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمصطفن

ن محمد كشيش8571 153دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

154دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكريحبر عبداالمام عبيد389345

155دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرحيدر بسام عزيز8903

156دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمهدي صالح علي8779

157دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعالء رحيم موس407694

158دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكركرار احمد حميد407724

ي15962 159دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكراكرم محسن عبدالنب 

160دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرحيدر علي وطبان16286

161دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعمار غافل عبدالزهرة8792

162دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرجسام جواد كاظم15448

163دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرزكريا يحبر ابوالهيل16010

164دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمحمود رمضان نرص16381

ن عبدالزهرة جبار304050 165دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

166دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمجتب  مصطفن عبدالحسن8417

167دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمسلم ايوب عبدالباري4828

168دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرحيدر حسن ابراهيم16191

ي احمد300073
169دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرجعفر ماصن

170دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعماد رياض محمد15521

171دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمرتضن يونس ساجت4801

172دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرشهاب احمد مهدي16537

ي8709 173دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرميالد حميد زاج 

ن عبداالله جياد300143 174دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعبدالحسير

175دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرادهم فؤاد محمدعلي5840

ي15986 ي لعيب 
176دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرايهاب هانن

177دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرسيف حامد سوادي8804

178دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرنامر دحام عبدالقادر8409

179دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرسيف خلف سمير8281



180دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمشتاق فرحان مسعد15879

181دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعمار ايوب طعمة300339

182دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرامجد حامد غازي16650

183دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمنتظر كامل عبدالسادة407768

ن خضير احمد389440 184دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرتحسير

185دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعلي احمد عبدالصمد19010

186دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعباس اسحاق بالل389640

ي300116 187دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمالك غافل لعيب 

هللا نزال18956 188دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمشتاق خير

هللا389747 189دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكروسام سجاد خير

190دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرازهر عبدالكريم ثامر16610

191دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعالء علك نصار389466

192دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعلي مؤيد زيدان16046

193دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد كامل ساجت4812

194دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمرتضن جواد عبدالكاظم19085

195دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكراحمد زكي مرتضن5404

196دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعباس منذر جاسم16015

ن فوزي سكر15145 197دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

198دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرسامي يوسف عودة8950

199دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرايرس محمود شالل5832

ف عماد عبدالواحد4495 200دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكراشر

201دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرقضي عبدهللا مرزوق15707

202دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرزيد عبدالخالق جياد4514

203دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكروليد طالب جابر407778

204دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكراحمد عدنان سالم16746

ن407683 205دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمقداد فارس عبدالحسير

ن عبدالزهرة عبدالحسن389297 206دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

207دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرانور محمود عامر8668

208دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمشتاق احمد زيارة8640

209دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد ضياء فاضل8289

210دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرصالح مهدي صالح302224

211دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعباس عادل عذافة507427

212دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمروان منذر جاسم16003

213دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكراحمد نارص جعفر389710

214دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرحسام فؤاد فرهود15868

ي8320 هللا صي  215دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرنائل خير

216إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرياس احسان عبدالسادة293008

ن293921 217إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد سعد حسير

218إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعباس احمد هاشم406966

219إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمنتظر قضي ابوالهيل504758

220إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعباس سجاد طالب397804

221إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحيدر ربيع عامر15511

222إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكراركان احمد حميد398335

223إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمقتدى غسان عبدالرحيم11151

224إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد لطيف شخيمت11118

ي23529
ي دوجن

ن
225إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمقتدى عبدالوف

226إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعماد عبدالملك فيصل24228

227إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمنتظر سعد جابر24048



ن جاسم434269 228إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي معير

229إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعبدالكريم محمود مرزوك25269

230إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرياش فرحان عبدالرحمن23501

231إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد ميثم نزار294114

232إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحيدر جعفر عبدعلي294060

233إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكراحمد مؤيد عبدالرزاق6303

234إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرياش عمار اسماعيل25306

235إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمجيب عبدالحي علك15262

236إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحيدر رائد صبيح10809

237إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعالء ربيع عامر15524

ي عويد293446  عبدالنب 
ن 238إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

239إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكررقيب موس محمد296654

ن عبود جبار345755 240إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

241إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكراحمد عبود شاكر398593

242إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسن هادي احمد24287

ي24400
243إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي عبدالكريم عبدالغبن

ن تعبان4560 244إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي حسير

245إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرطارق عقيل حبيب406942

246إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحبيب مصطفن مهاوي24310

247إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمحمود طامي احمد25374

248إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرامير محمود مرزوك23855

249إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد عائد جندي10882

ن10703 ن كاظم حسير 250إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسنير

251إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمهند ناظم عبدالرزاق292786

252إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرزيد حيدر عبداالمير11121

253إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمصطفن دايم شالل25344

254إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي قاسم شالكة17056

هب10748 255إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي مثبن عبدالير

256إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكراسامة حامد سوادي11165

257إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكررضا عبدالحي علك15288

258إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد طالب محمد296021

ن10898 259إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمنتظر فراس عبدالحسير

260إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمؤمن عبدالحكيم ثامر23624

261إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعباس رحمان سعيد292496

262إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي عباس ابوالهيل24024

263إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكراكرم عبدالهادي عبداالمير406952

264إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسن منذر داخل25366

ن293964 265إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرامير سعد حسير

266إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكراحمد اسماعيل عبدالحليم406927

267إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعالء ايوب نرص23746

268إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد رياض دخيل397610

269إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي محمدرضا نارص507523

270إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي كاظم فليح292583

ي434244 271إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرزيد محمد لعيب 

272إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي طالب محمد507515

273إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي عبدالكاظم شالل296157

274إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعباس عبدالرحمن سالم407195

275إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرستار بدر جميل23707



276إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي جمعة حميد292653

277إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد فالح حسن15137

ن محمد294028 278إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي حسير

279إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكررضا يحبر كاظم11059

280إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي رعد شامي11027

281إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعبدالرحمن عبداليمة عزيز23717

282إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرسعد محمد باهض15768

283إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرليث حسن لفته23986

ي8888
ن
284إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمصطفن غانم صاف

ن23994 285إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكراحمد كريم حسير

286إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمؤمل محمدرضا صادق25412

 علي عطية15757
ن 287إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

288إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسن بشير سعيد292396

289إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكراحمد مهدي صالح496413

 علي397782
ن 290إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي تحسير

291إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرقاسم سامي نارص23835

292إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحيدر حازم غازي504765

293إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي قيس عاكول504683

294إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي حسن لفته23726

295إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي سعيد عبدالرحمن507532

296إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي عبدالحسن مهودر15176

297إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسام محي كاصد293258

هللا15236 298إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرايوب اسماعيل خير

299إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرزين العابدين شي  عبدالعظيم23821

ي11201
ي دوجن

ن
300إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمؤمل عبدالوف

301إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعبدهللا حيدر عطيوي504638

302إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكراياد فضل حمدان16025

ن عدنان جوالن15220 303إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمعير

304إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرالمنتظر فرج منصور504676

هللا300322 305إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرامير باسم خير

306إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرصباح فاضل جاسم11072

ي صابر397376
 
307إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسن شوف

308إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمسلم عقيل محمود25422

309إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكريوسف حارث محمدعلي23967

ي15091 310إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد وديع لعيب 

311إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي زهير سالم23632

ي وطبان11099
312إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرديوان راصن

313إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمحمدرضا سامي عبدالكاظم24155

ن مشتاق جيجان397763 314إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

315إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسن عماد عبداالمير15130

316إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي سامي نفاوة398301

317إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد جعفر مجبل406931

هللا11140 318إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحازم اسماعيل خير

319إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعباس عبود جبار293395

320إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد مقداد صالح24068

321إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمحمود رجب مغامس24006

322إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحيدر فرحان عذافة293783

ن294100 323إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكراحمد فتحي حسير



324إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسن غالب سكر398283

325إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد عبدالعظيم علك15333

326إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد قاسم جاسم407173

ن جاسم434271 327إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرنورالدين معير

328إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكركاظم جواد عبدالجليل15151

ي نارص23561
غام تف  329إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكررصن

ن رائد عبدالمنعم24101 330إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

331إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعبدهللا حسن طعمة23583

هب10732 332إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرباسم عبدهللا عبدالير

333إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرصفاء طاهر حميد15406

334إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرانور محمد عباس11104

335إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمهدي سهم كاظم397396

336إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحيدر فالح فنان10634

337إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمنتظر علوان سالم434233

338إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرواثق عقيل حبيب292803

339إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسن احمد عطية504753

ن رياض عواد407207 340إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

هللا11019  خير
341إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعبدالكريم مصطفن

342إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكركرار شعبان احمد10678

343إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسن خلف عبدالعباس293836

 مقداد محمدعلي406960
ن 344إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسنير

345إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي كريم عامر292571

346إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي مالك معل11111

ي عويد398416 347إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد عبدالنب 

 سامي الزم399012
ن 348إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

349إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمحسن حسن جالب11154

350إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرانور علي وطبان397309

351إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمجتب  عباس ريسان406930

352إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمهدي احسان ثامر11241

353إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي عبداالمام رشيد434274

354إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرصائب مصطفن منصور11086

ن407210 355إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعباس صباح ياسير

356إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرصادق عبدالواحد جداوة10656

ن سهم جاسم25317 357إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

358إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرابراهيم فاضل ابراهيم8687

359إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي ثامر عبدعلي293560

360إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكراحمد فرج منصور398773

361إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكربسام صالح مزيد24106

362إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمسلم عقيل عبدالرسول11159

363إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرفاضل جبار سالم11148

364إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي عبود جبار345754

365إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمخلد نارص محمدصالح295812

ي293501
366إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمنتظر داخل سبب 

ن عالء خضير406933 367إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرالحسير

368إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي بدر وريوش434249

369إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي محمد غلطة11076

370إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكراحمد قحطان ريحان10919

371إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرطه احمد عبد16866



ن احمد عبدالصمد293110 372إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

373إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرقيرص حيدر كاظم23513

374إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعباس مثبن حسن397819

375إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكراحمد غازي فيصل15061

376إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمحمدمصطفن مرصن مغامس17220

377إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمنتظر نومي جازع397446

378إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرغيث رياض دخيل407792

379إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد نارص محمدصالح293179

هللا11001 380إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسن جاسب خير

381إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعالء عباس سلمان504700

382إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحيدر كاظم كرم11089

383إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي فائز عبدالواحد24366

384إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي طامي احمد8521

ن شناوة شالكة23668 385إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

386إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعايد ابوالهيل سعيد8209

387إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرالياس يحبر ابوالهيل10646

388إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكراسامة برهي هارون406958

 عبداالمير نعمة397908
389إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمصطفن

ن رحيم حشيف11177 390إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسنير

391إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعبدالرزاق احمد عبدالرزاق469390

392إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد عبدالخالق مبارك17269

393إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد سامي نفاوة398211

394إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمحسن علي حسن23931

395إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرانمار عبداالله علك407198

ن احمد طعمة4654 396إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرياسير

397إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمنتظر جاسم خضير25352

398إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكررمضان صالح نوري292363

399إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعالء رزاق حسن434237

400إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكراحمد حامد ماجد10836

ي علي19491
401إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعقيل هانن

402إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمهند لطيف جندي398559

403إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمنيب سليم عبدالرزاق15249

404إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكراكرم دايم عبدالعباس507545

405إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرابوالحسن جابر عزيز25433

406إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكراحمد عبدالقادر طالب434255

ن جاسم قاسم24059 407إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعبدالحسير

408إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرضياء محسن كاطع24279

409إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسن عبدالعالي شوال10782

ن24376 ن عبدالمنعم حسير 410إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

ن293372 ن عبدهللا عبدالحسير 411إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعبدالحسير

412إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحيدر يوسف عودة10642

413إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسن مثبن حسن397843

ن عبدالرضيع عبدالرحمن11188 414إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسير

415إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعبدالكريم خالد عبدالواحد10973

416إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي مرتضن عبدالرزاق4876

417إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرنور مرتضن محسن407203

418إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكراحمد خلف سمير15067

419إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي لفته موحان23913



420إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعباس سامي مانع23633

421إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعباس سامي عبدالكاظم24124

422إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمصطفن اسماعيل صينخ434252

423إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكراياد يحبر جياد10860

424إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمحمدحسن عماد عبدالرحمن397277

425إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكركرار عيىس نصار11084

426إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكركاظم عالج حسناوي406946

427إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي عبدالرحمن عبداالمام11096

428إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي محسن رمضان11228

429إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرانور نرص فائق19209

430إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعلي رياض عبيد15124

431إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمصطفن علك جاسم17633

432إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكررضا حيدر عبداالمير11182

433إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكررقيب علي صابر10774

434إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرمحمد مرتضن عبدالرزاق15243

435إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرحسان عاشور عبدالواحد10987

436إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكركاظم عبدالرحمن اسماعيل11247

437دكتوراه2المدين ة 52943البرصةذكرباقر فاتر حسن4642

ي احمد18770
438بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعبدهللا دوجن

439بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةذكرعمار نافع جميل434309

ي محمود17350
440دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرهيثم هانن

ن15750 441دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرخليل فيصل عبدالحسير

ن8648 442دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمحمود عامر حسير

 كامل صي 15786
443دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرمصطفن

444دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعدي عبدالهادي شحرور407701

445دبلوم2المدين ة 52943البرصةذكرعبدعلي عبدالخالق سلمان505472

446إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعادل شاوي مجيد17323

447إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرعبدالرحمن محيسن حمود5838

ن389981 448إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرقضي معتوق حسير

449إعدادية2المدين ة 52943البرصةذكرخليل عبدالخالق سلمان434353

1بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىميالد عبدالكاظم خطار20988

2بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىرغد عيدان جرجاك507562

3بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىسكينة موس عبدال408232

4بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىحوراء عبدالحسن نجف507611

5بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىمها بريسم غميس9997

6بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىنجالء دوحان حميد10331

ن مسلم جاسب507616 7بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىحنير

8بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىنضال عبدالزهرة حسن10356

هبة زكي حميد306484
9بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبى

10بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىشفاء جمال مرزوك506701

11بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىانتظار شعالن موس408438

12بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىزينب يحبر جياد10034

13بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىاساور يحبر جياد10248

14بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىهدى محمد اسماعيل469487

15دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىسميعة محمد زايرجاسم507556

16دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىرحيمة سالم عداي306011

17دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىصبيحة حميد عبود505415

18دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىنجوى جاسم محمد408270



19دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىنداء سكر جاسم20905

هللا20970 20دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىسهاد عبدالحي خير

21دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىشى سعيد حميد20869

22دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىنهلة ذياب جدوع20821

23دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىانتصار غدير سمير9431

24دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىرواء محمدرضا عبدالرحيم9482

25دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىشفاء رزاق خيون305888

26دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىاالء عطشان جوالن505408

ي10200
27دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىهديل عبدالسالم منان 

28دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىافراح مؤيد ابوالهيل20683

ن عباس9607 29دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىاالء عبدالحسير

ايمان شاكر علي20845
30دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبى

زينة كصاب كطامي9408
31دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبى

32دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىاسماء مصطفن عبدالرحيم306730

33دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىهبة يونس مول306801

ى نوري سلمان306257 34دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىبرسر

35إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىزاهية زيارة كاظم505425

36إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىعاشورة عطيوي عبد9976

ن306026 37إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىكوثر حسب حسير

1ماجستير2المدين ة 52943البرصةأنبىنور صالح عبدالجليل8579

2بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىنبا مطر كريم8588

3بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىمروة ناظم كرم5123

4بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىسح  عبدالغفار بادع15463

هللا300195  خير
5بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىنورالهدى مصطفن

ن يونس16148 6بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىفاطمة حسير

7بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىمروة كريم حميد8769

8بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىشى عبدالقادر بلم15682

9بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىمريم رياض عبيد5092

نور باقر عبدعلي4381
10بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبى

11بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىسارة رياض عبيد8835

12بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىدعاء نجاح عبدالرضا407759

13بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىابتهال عبدالملك طاهر15732

الفاف فؤاد محمدعلي5783
14بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبى

15بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىافراح يحبر عبادي300623

16بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىهدى عبدالسالم ابراهيم4707

17بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىزينب حسن طعمة5771

ن4541 18بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىديار عبدالكريم عبدالحسير

19بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىشهد عبدالمحسن عبدالرزاق389110

20بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىوسام مصطفن عبدالرسول469455

ي5127 21بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىزهراء عباس باج 

22بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىحوراء عبدالزهرة عبدالحسن389235

ن سلمان15428 23بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىسح  حسير

24بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىفاطمة فائق ابراهيم23681

25بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىسجا معن عبد5878

26بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىرانيا حكمت خيون389852

27بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىهالة داخل قاسم4886

28بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىنور جعفر مجبل390197

29بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىرملة فائق ابراهيم5048



30بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىزينب علي فرحان4610

31بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىزينب مالك مطرسر5823

ن17413 جيهان عبدالعالي حسير
32بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبى

انتظار سامي لطيف301263
33بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبى

34بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىحنان عبدالهادي محبس4870

35بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىضفاف مصطفن نعمة434295

36بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىثريا نجم عبدهللا15456

37بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىبدور جعفر عبد8228

ي سعيد خيون5070
38بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىامانن

39بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىنرسين عبدالرحيم يونس300854

40بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىجنان لفته غانم8428

41بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىافراح حامد عزيز8760

42بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىشكران عبدالسالم عباس5134

43بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىشهد ماجد حميد15492

ي434480 شهد محمد لعيب 
44بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبى

ن جهاد شناوة16236 45بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىحنير

46بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىازهار رحمن محسن4507

47بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىسارة عبدالستار حميد15847

48بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىسهام ابوالهيل خميس15569

49بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىسارة عبدالسجاد صادق304132

50بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىسح  سامي ذكر8436

51بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىجهان كريم عبدالرسول4475

هدى زكي حميد302095
52بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبى

ي حبيب5039
53بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىبتول هانن

54بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىتف  عبدالسالم ابراهيم8377

55بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىاالء يونس ساجت4787

56بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىنرجس طالب جبار15838

57بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىبراء عماد داخل5382

58بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىايات مرتضن عبدالرزاق4845

ن يونس17021 59بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىشيماء حسير

60دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىافتخار غدير سمير16941

61دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىايالف عقيل حبيب389133

62دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىزهراء عبدالرحيم مردان17203

63دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىسارة نارص محمدصالح301462

64دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىزينب صباح قاسم17440

65دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىهدى هالل نافع5369

66دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىزهراء عبدالكاظم عزيز15390

67دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىضح مؤيد عباس15993

68دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىابتهال مصطفن سعيد16990

ي389526 هدى عبدالرزاق عبدالنب 
69دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبى

70دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىتركية اياد كاظم15937

71دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىغيداء عبدالحر سالم15900

72دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىنورة عاشور عدنان392295

73دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىنورالهدى برزان جايد24088

74دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىحوراء يحبر كاظم6406

رغد علي عبدالرضا17233
75دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبى

76دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىمكارم شعبان احمد9333

77دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىليل نرص جاسب301498



78دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىنور عاشور عباس4396

79دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىنغم رزاق خيون4748

80دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىاالء عبدالزهرة جبار15501

81دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىعذراء سعد جابر15645

ن19175 بيادر عبدالعالي حسير
82دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبى

83دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىفرقان فرحان فهد407815

 علي304337
ن 84دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىمروة حسير

ي محمود15862
85دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىنورس هانن

86دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىمروة عبداالمير نافع15656

87دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىفاطمة سعيد كاظم302133

افراح علي صالح300283
88دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبى

وجدان علي سلمان17163
89دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبى

ن عبدالرزاق302349 90دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىهبة امير

91دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىسمية فرحان عبدالرحمن19329

هللا6138 92دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىصابرين اسماعيل خير

93دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىاشاء عطشان جوالن507467

94دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىافراح طالب عبدالسادة4734

95دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىاشاء محمد عبدهللا17218

96دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىمروة كاظم كرم15507

97دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىاالء باقر فاتر407722

98دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىسعاد عبدالجليل عباس299992

99دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىزهراء نجاح عبدالواحد389417

100دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىرجاء سالم احمد8730

101دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىزهراء عبد نارص19352

102دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىشفاء هالل محمدرضا6233

103دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىهيفاء برزان جايد15422

104دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىايمان عبدالزهرة حسن407709

105دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىسح  مسلم محمدرضا4411

106دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىسماهر ياش قاسم6184

107دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىالهام عزيز خضير407676

108دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىانوار ساجت خيي 301026

109دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىبدور احمد هاشم4622

110إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىغفران نرصهللا زغير434235

111إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىشفاء عبدالرحمن سالم292628

112إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىاالء عبدالرزاق كاظم11217

113إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىحوراء عبدالرزاق كاظم11207

114إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىوسن باقر عذافة293033

115إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىسارة يوسف عودة25385

116إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىزينب عبداالمام رشيد434273

117إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىايات محسن عيىس397486

118إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىبيداء شاكر محمود300973

119إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىسارة جعفر عبدالمحسن15232

120إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىندى عبدالسالم ابراهيم15166

121إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىبتول رائد صبيح15182

122إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىكهرمان سهم جاسم25324

123إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىزينب جعفر مجبل406928

124إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىضح عوده مرزوك469343

ن23454 زهراء عبدالعالي حسير
125إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبى



126إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىنورالهدى سعد جابر24038

127إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىزينب محمد حمد10664

128إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىغفران مصطفن نعمة296607

129إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىفاطمة خرصن جبار10689

130إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىاديان توفيق شنشل23471

131إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىعبير ماجد حامد15086

132إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىلينا خلف غضبان15098

وجدان شاكر علي296901
133إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبى

134إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىشهد واثق عبداالمام293270

135إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىفضيلة محمد حمد15081

136إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىمريم ماعد جاسب10762

137إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىحوراء ناظم ذنون10979

138إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىانتظار شاكر جاسم25301

139إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىلقاء عبود شاكر296696

140إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىاشجان عماد داخل11254

141إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىغسق عبدهللا جاسم296963

هللا23906 142إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىوالء نعمان خير

143إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىفاطمة مهند عبدالحي24325

144إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىزهراء جي  حطاب397737

145إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىامال ياش عبداللطيف397332

146إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىثريا عادل عذافة542117

147إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىسارة مصطفن ابراهيم23643

148إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىمريم يوسف عوده25362

149إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىفاطمة احمد عبدالصمد15159

150إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىزينب عارف عبدالزهرة397869

 علي23593
151إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىهبة مصطفن

ي293154
بتول علي غبن

152إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبى

ن هادي عبدالحسن399071 153إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىبنير

154إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىنورالهدى عبود جبار293428

155إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىنهاية سلمان جميل23922

156إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىزهراء سعد جابر24296

157إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىزينب اسحاق بالل504744

158إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىايمان مصطفن ابراهيم23646

159إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىشهد ساجت خيون10673

160إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىزينب يعرب خيون293316

161إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىنورالهدى عيىس احمد397506

162إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىتبارك قسام عبدالخرصن15226

163إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىاصالة عبداالمير غانم293598

164إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىنبا مسلم نزار294169

165إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىكلثوم حازم عبدالكريم15341

ي حبيب292767
166إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىشجون هانن

167إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىفاطمة عبدهللا باهض24198

ن407144 168إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىزهراء صباح ياسير

169إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىنبا هالل محمدرضا11132

170إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىزينب غائب نرص25287

171إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىانعام عقيل حبيب295964

172إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىايات عبدهللا باهض24187

173إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىهيام كاظم حمودي507435



174إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىرباب مجيب عزيز23437

175إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىاسيا مظاهر حيدر10800

شكران شاكر علي296940
176إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبى

177إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىاسيل عماد شنشل15076

178إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىايفاد قاسم فنان15436

179إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىزينب عبدالحر سالم398428

180إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىشيماء محمود عامر10947

ن قضي شليج15584 181إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىام البنير

زهراء عبدالولي يرس504664
182إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبى

183إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىهدى محي فهد11145

184إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىسبأ عبدالسجاد صادق15700

185إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىايناس مؤيد ابوالهيل25399

186إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىمريم رعد رحيم292732

تمارة علي عباس24079
187إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبى

188إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىفاطمه رمضان نرص24252

189إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىانوار يعقوب عبدالحليم11192

فاطمة عبدالولي يرس507517
190إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبى

191إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىزهراء يعرب خيون293339

اق عماد جواد15056 192إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىاشر

193إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىفاطمة رائد صبيح15205

194إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىزهراء عبدالعباس جاسم293253

195إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىزينب فرحان جواد25391

196إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىدالل جاسم خضير406929

197إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىحوراء جمعة مرزوك292773

198إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىبتول حسن عبد15045

ن15257 199إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىزهراء فراس عبدالحسير

200إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىوصال منير عبدهللا23944

201إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىهدى قدوري محمد11171

202إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىهدى ستار دحام25455

203إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىزهراء احمد عودة6271

204إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىغيداء واثق منصور398807

205إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىزهراء طه عبدالكاظم23699

معالي خشان جبار504655
206إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبى

207إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىفريال فرحان عبدالرضا24339

208إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىهدى بدر موس434224

209إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىزينب احمد عبدالصمد23897

210إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىبلقيس فرحان جواد301392

211إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىوجدان عبدالهادي غانم18829

212إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىدالل جهاد شناوة24358

213إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىمريم محمد جاسم10995

214إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىضفاف مسلم جاسب23739

ي24168 ن باج  215إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىايات حسير

216إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىزهراء عبدالعزيز بادع469417

217إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىزينب حسن عبد15169

218إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىنور صادق جوي15213

219إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىفاطمة انور شعالن397244

220إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىزينب فائق مصعب293511

221إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىنبأ ياش قاسم10719



222إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىمنتىه خشان جبار504643

ن عادل عذافة507538 223إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىام البنير

224إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىزينب جي  حطاب434325

225إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىفرقان باقر فاتر296747

226بكالوريوس2المدين ة 52943البرصةأنبىباسمة عبدالزهرة هادي5802

227دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىحنان غالب سلمان505479

ن15481 228دبلوم2المدين ة 52943البرصةأنبىماجدة مجيد عبدالحسير

ن اسماعيل صينخ469312 229إعدادية2المدين ة 52943البرصةأنبىام البنير

1ماجستير2طلح ة52944البرصةذكراحمد ظاهر مالك238527

2بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرحسن بدر صدام237794

ي سعيد شجر512209 3بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرخير

ي512289 4بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرحسن عبدعلي عبدالنب 

5بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرحبيب جابر جمعة238549

6بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرلبيب عبدالحليم فرج225354

7بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرهاشم عبدالحسن طالل238286

8بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرعالء قاسم عبيد512295

 علي237754
ن 9بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرنوري حسير

10بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرعالء طالب هندي238237

ن225359 11بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرعبدالكاظم نارص حسير

12بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرسجاد فالح بريغش512284

13بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرخالد عبدالوصي يوسف511892

14بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرسالم رحيم شنتة348290

15بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرحسام حميد فاضل348080

16بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكروسام خضار موس238129

هللا512054 ن صادق خير 17بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرحسير

18بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرمالك رزاق عبدالعالي225284

ن طارش كريم227586 19بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرعبدالحسير

20بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرسلطان فلس ابراهيم237749

21بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرمحمد عباس حسن238295

22بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرعبدالكاظم ريسان صي 238341

23بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرباقر محمد هاشم238452

24بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرنوفل فيصل موس348100

25بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرادور نجم عبود238315

26بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرمؤيد طالب هندي225204

ن238511 27بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرمثبن فوزي عبدالحسير

ي512223 28بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرعمار مجيد الج 

29بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرجاسم محمد اسماعيل512096

30بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرمؤيد توفيق كاظم225392

31بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكركرار مرتضن كامل348323

32بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرعلي محمد حبيب512202

ي كريم238605
 
33بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرمحمد عبدالباف

34بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرجعفر نوري خلف348212

35بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرهادي سجاد عاصي238278

36بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرزين العابدين حبيب حسن512307

37بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكراحمد عبداالمام عزيز512022

38بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكراسامه ياس شمس الدين511895

39بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرعقيل ضايف عبدالحسن511992

40دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرسعد عبدهللا خلف511973



 علي طه348125
ن 41دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرحسير

42دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرجميل جادر جودة512333

43دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرفارس عبدهللا جازع225238

44دبلوم2طلح ة52944البرصةذكراسعد صباح جاسم237798

45دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمصطفن احمد عجيل238588

46دبلوم2طلح ة52944البرصةذكررياض مصطفن خريبش512299

47دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرماجد جميل مهدي237801

48دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعبداالله هاشم حامد511957

49دبلوم2طلح ة52944البرصةذكربدر صدام خلف237795

50دبلوم2طلح ة52944البرصةذكركاظم نارص كاظم238350

51دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعبدالسادة خصاف جابر512367

52دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعبدالرحمن سعيد شجر237751

ن زيارة258534 53دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعلي عبدالحسير

54دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرحسن ناهي حمود347655

55دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرخالد عبدالمحسن عبدالزهرة258562

56دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرطالب موي    ح عبيد238422

57دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرلطيف نزال احمد238380

58دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعالء كامل كريم347609

59دبلوم2طلح ة52944البرصةذكراحسان نجف حبيب512322

60دبلوم2طلح ة52944البرصةذكريحبر طاهر جاسم238396

61دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرفؤاد جميل حمود511919

62دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرصبيح سلمان جاسم225183

ي فالح238407 63دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعباس عبدالنب 

64دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرسعود عزيز صادق225332

65دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرحسن عبدالعزيز مصبح237818

ي معتوك معارج238572
66دبلوم2طلح ة52944البرصةذكروصفن

67دبلوم2طلح ة52944البرصةذكراحسان جمعة منصور238594

68دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرحسن فرحان نعمة348344

69دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرصباح نوري محمد348485

70دبلوم2طلح ة52944البرصةذكررمضان محمد عبدهللا512316

71دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرحمزة عباس دهر238436

72دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمحمد خضير عباس258568

73دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمهند جاسم عبدالزهرة511880

74دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمهند غانم كاظم512372

75دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعبدالرضا حسن موي    ح512235

76دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرصالح ثجيل خضير238546

77دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمزعل طعمة مزعل511897

ي348425 78دبلوم2طلح ة52944البرصةذكربهاءالدين كاظم عبدالنب 

79دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعبدالحسن طارش كريم238561

80دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمحمود ثجيل خضير511908

81دبلوم2طلح ة52944البرصةذكررحمن شهاد عبدالعالي348306

82دبلوم2طلح ة52944البرصةذكراحمد منصور ماطور237779

ي غانم258554
83دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعقيل كباسر

هللا حمادي جابر511926 84دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرخير

ي كريم237800
 
85دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرغالي عبدالباف

86دبلوم2طلح ة52944البرصةذكراورد عبداالمير جاسم225339

87دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرحازم جهاد عبدالعالي511883

88دبلوم2طلح ة52944البرصةذكراحمد حمادي جابر238262



89دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعالء باسم سلمان238331

90دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمحمود كيلو عبدالرضا225373

91دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرصالح رحيم ظاهر512275

92دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمجيد صي  صيوان511903

93دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرجميل طارش كريم225227

ن237732 94دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرانور عبدالعظيم ياسير

95دبلوم2طلح ة52944البرصةذكركاظم طاهر كاظم237792

96دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرشهاب احمد عبدالمحسن225305

97دبلوم2طلح ة52944البرصةذكربارق نجيب رشيج225366

98دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرفاضل نطيته عبود348451

99دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرحيدر نارص يوسف237810

100دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرناطق علي سعيد511965

101دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمحمد قائد لفته348230

102دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرسمير بادع موس512343

103دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمحمد عبدالجبار مهدي238126

104دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمنذر كيلو عبدالرضا225323

105دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمسلم رمضان كريم238344

106دبلوم2طلح ة52944البرصةذكراحمد عارف خلف348159

107دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرحميد عجىمي مهنة238411

108دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرحسن مانع جمعة238600

109دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعبدهللا يوسف كامل348141

110دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعلي قائد لفته225273

111دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعباس جميل عبدعلي237778

112دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرابراهيم فايز عبدالصاحب226949

113دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمحمد حميد عزال238765

114دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرباسم قاسم سعيد512084

115دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمحسن نارص شناوة225189

ي225316
116دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمؤمل جواد عبدالغبن

117دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرسلوان فريد سلمان544944

118دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرفالح حسن شامخ225265

119دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرادم قاسم سلمان238426

120دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرنعمة حسن عاشور237944

121دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرميثم حسيج زامل238326

122إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرفايق كريم سلمان225347

123إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعدي امبيلس قاسم238273

124إعدادية2طلح ة52944البرصةذكراحمد اغاري جويد238465

125إعدادية2طلح ة52944البرصةذكريوسف نمر عبدالصاحب238575

126إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرنوري خميس فهد348053

ي كريم348382 127إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرطالب عبدالنب 

ي فالح512168 128إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعلي عبدالنب 

129إعدادية2طلح ة52944البرصةذكراحمد عبدالجبار مهدي238134

130إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرناظم عبدالرضا جاسم347692

131إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرنعيم عدنان راهي544965

132إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحليم رشيد شلش238646

ن238055 133إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعلي فايز ياسير

134إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرذاري سجاد عبدالعالي238356

1دبلوم عالي2طلح ة52944البرصةذكرمحمد عبدالرؤوف مصبح224995

ن طاهر جاسم228498 2بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرمعير



3بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرمصطفن سجاد عاصي229805

ن سجاد عبدالواحد228724 4بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرحسير

5بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكراحمد شلواط الزم227815

ي عبد348809 6بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرمسلم خير

7بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرليث عودة عبد229877

8بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرعباس محسن جابر228637

 علي عبد229681
ن 9بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرحسير

ي227808 10بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكراحمد كريم عبدالنب 

11بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكراحمد محمدجواد يعقوب229634

12بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرمهدي خالد سعيد229278

13بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرجعفر سمير بدن224907

ن دريد منشد227557 14بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرحسير

ن هادي عزال227528 15بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرسبطير

16بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرمحمود كامل مشلوش544971

17بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرمقداد قاسم كامل239070

18بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرجاسم محمد خضير256204

19بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكراحمد خميس طبق348947

ن كريم347748 20بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرحيدر حنير

21بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرمحمد شهاب احمد237736

22بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرنور بشير حنتوش228859

23بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرلقمان عبدالحي مروح224581

24بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرسيف علي سلمان224515

25بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرعلي مصطفن عبدالحسن224969

26بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرقاسم ثامر يونس228462

27بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرانور صباح شناوة224476

28بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرجعفر محمد عبد228819

29بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكراحمد هاشم عبدالزهرة229729

30بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرحمزة عبدالزهرة نارص513619

31بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرمؤيد رحمن فرهود224826

ن عودة محسن229775 32بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرحسير

33بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرهادي عبدالمطلب موجي229265

ن فهد عبدالجليل227835 34بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرمعي 

35بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرعبدالجليل محمد موجي229642

36بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرعباس زينعابدين عبدالمحسن239287

37بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرعلي عبدالحسن عبدالصمد224617

38بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرعلي رجب جبار229459

39بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرجاسم محمد عبدالكريم347560

40بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكراحمد عواد احمد227770

ن توفيق طعمة227819 41بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرحسير

42بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرجالل ابراهيم اسماعيل228717

43بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرقضي سلمان عبدهللا229706

44بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرموس حمزة عبدالعباس513639

45بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرمهدي عدنان عبدالجبار229242

46بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرمنتظر هاشم عبدالحسن229208

47بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكراحمد مانع جمعة229292

48بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكراحمد قائد لفته513672

49بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرعلي محتبا عبد الصاحب229816

50بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرمحمدصادق جاسم عيدان256998



51بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكركرار سمير جاسب347549

52بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكركريم عبدالرحمن حسن348149

53بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرعباس وادي محمد239034

هللا جبار ماجد513709 54بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرخير

55بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكركرار باسم شاكر228356

ي غانم238819
56بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرسالم كباسر

57بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرعبدهللا محمد غانم347903

58بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرمحمد هاشم عبدالحسن238840

59بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرمحسن سمير عجىمي229341

60بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرعبدهللا سمير بدن228368

61بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكراحمد نظير صالح229155

62بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرمحسن فرحان منصور347471

ن229772 63بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرعمار صباح عبدالحسير

64بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرمحمد جميل نارص347643

65بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرمرتضن جعفر عبدالرسول224650

ن237750 هللا علوان عبدالحسير 66بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرخير

67بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرفيصل محمد عاشور229493

68بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكراحمد فهد عبدالجليل227681

ن جعفر229165 69بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرعصام عبدالحسير

ن عودة حبيب349345 70بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرحسير

ن كريم فارس513756 71بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرحسير

72بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرحسن جيجان جياد228653

73بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرعلي نوري محمد512382

74بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرعباس صدام عبدالرضا257074

75بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرمرتضن عبدالزهرة عبدهللا224568

76بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرعقيل عودة حسن229791

77بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرباقر عبدالفتاح سعيد237774

ن228788  علي حسير
ن 78بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرحسير

79بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرمحمود عباس مالك228646

80بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرعلي فياض سلطان348010

ن وادي محمد229174 81بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرحسير

82بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكراحمد باسم غانم228661

83بكالوريوس2طلح ة52944البرصةذكرحيدر ناظم عبدالرزاق225016

ن جبار237734 84دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرزكي عبدالحسير

85دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعقيل نجيب رشج224985

86دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمنتظر خليل علي228893

87دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمصطفن ضامن جبار227758

88دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرايمن عبدالرحيم جاسم224958

89دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمحمد حسن ناهي229119

90دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعالء سجاد عبدالواحد229451

ن228852 91دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمنتظر رائد حسير

92دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرهمام عواد حبيب229186

93دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمهيمن الزم جبار227702

94دبلوم2طلح ة52944البرصةذكراحمد غضبان عبدالرزاق347484

 عبدالولي عبدالزهرة224667
ن 95دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرياسير

96دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرانمار حمزة سكران229257

97دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعلي عبدالعزيز مصبح224869

 علي جاسم228527
ن 98دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرحسير



99دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرفرج عودة عبدالواحد228829

100دبلوم2طلح ة52944البرصةذكركاظم مطر خميس224882

101دبلوم2طلح ة52944البرصةذكراسعد ادور نجم229607

102دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمهند سلمان محمد228675

103دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمحمد جاسم قريب238771

104دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرزيد هاشم رمضان224900

105دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرنجم رحيم عبدهللا224889

ن229371 106دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعمار نوري حسير

107دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمنتظر علي ماهود513555

ي عبد224852
108دبلوم2طلح ة52944البرصةذكراحمد هانن

109دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمصطفن عودة عبدالواحد225047

 كريم عبدالعالي229780
ن 110دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرحسير

111دبلوم2طلح ة52944البرصةذكراحمد ريسان صي 229651

112دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعلي عبدالدائم حميد229234

113دبلوم2طلح ة52944البرصةذكراحمد مرتضن جمعة228780

114دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمصطفن نجف حبيب228838

ي227783
115دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمزيد محمد ماصن

116دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرسجاد عبدالزهرة مصطفن238696

117دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرثابت كاظم خلف227915

118دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعلي احمد عبدالزهرة513744

119دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعمار بشير عبدالحسن511875

120دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمؤيد جاسم عبدالزهرة513647

121دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرباقر رحيم كريم239000

122دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرليث رياض عبدالرضا229849

ن كامل جميل229492 123دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرحسير

ن قائد لفته513211 124دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرحسير

ي224756 125دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرابراهيم خليل ناج 

ن سلمان224943 126دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرزين العابدين حسير

127دبلوم2طلح ة52944البرصةذكراحمد ثامر عبدالحسن227854

128دبلوم2طلح ة52944البرصةذكربالل يوسف كامل347841

هان مهدي موس239163 129دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرشر

130دبلوم2طلح ة52944البرصةذكراحمد بالسم محمد239098

131دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرجواد كاظم عبيد229472

132دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرازهر عامر عبيد239258

133دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرفرقد سعد عبدالجليل513705

134دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرزين العابدين طاهر جاسم229826

135دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرموس عيال جاسم228697

136دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمحمود حبيب عبدالعالي228753

 علي بدر239245
ن 137دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرحسير

138دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرربيع رزاق عبدالكاظم544976

يف مصطفن224685 139دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمصطفن شر

ن نوح كاظم513701 140دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرحسير

ن228735 141دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرنعمة حمود ياسير

142دبلوم2طلح ة52944البرصةذكراسامة عبدالمنعم هنيد229383

143دبلوم2طلح ة52944البرصةذكراحمد شفيق عطية238678

144دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرحسن فالح هنبوش513703

145دبلوم2طلح ة52944البرصةذكراحمد صدام ابوالهيل224834

146دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعلي عادل رحمة513691



147دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمحمد علي عبد224860

ن زامل224937 ن ياسير 148دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرامير

149دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرحيدر احمد عبدالعباس227781

ن احمد خليل512256 150دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرحسير

151دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمنصور عودة عبدالواحد238791

152دبلوم2طلح ة52944البرصةذكروائل ثائر جواد348772

153دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرفراس جميل جادر224672

154دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرضياء داخل نارص224694

155دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرمهدي قائد لفته513678

156دبلوم2طلح ة52944البرصةذكراحمد كريم شجاي227743

157دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعباس حسيج زامل224658

158دبلوم2طلح ة52944البرصةذكراحمد صقر عبدالعباس237747

159دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرماهر نجيب رشيج229477

ن224976 ن باهير 160دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرقاسم عبدالحسير

161دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرحسن غافل عنيد224815

162دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرايمن باسم عبدالزهرة224714

163دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعلي ضهد موزان228913

164دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرفاضل مطر يوسف347792

165دبلوم2طلح ة52944البرصةذكراسعد عبدالشهيد منهل229569

166دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرضياء كامل عبدعلي544975

167دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعلي سجاد عبدالواحد229461

168دبلوم2طلح ة52944البرصةذكركريم منديل صدام348092

169دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعالء عبدالستار نوري229858

170دبلوم2طلح ة52944البرصةذكركرار سجاد راشد229143

171دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعلي طالب موي    ح227918

172دبلوم2طلح ة52944البرصةذكراسماعيل ابراهيم خليل229395

173دبلوم2طلح ة52944البرصةذكراحمد علي غالب229622

174دبلوم2طلح ة52944البرصةذكررضوان محمد صيوان511874

175دبلوم2طلح ة52944البرصةذكركاظم حيدر وحيوح513655

176دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرحسن رزاق عبدالكاظم229835

177دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرجاسم محمد عبود229815

178دبلوم2طلح ة52944البرصةذكركرار عمران عبدالواحد238926

ن عبيد238720 ن عبدالحسير 179دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرحسير

180دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرنورالدين رحمن فاخر224738

ي224627
181دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرنظير جياد ماصن

182دبلوم2طلح ة52944البرصةذكراحمد جميل مهدي224950

183دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرزين العابدن طاهر كاظم229506

184دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعلي عماد عبدالحر237790

ن خريبط رشاش224747 185دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرحسير

186إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحسن جهاد عبدالزهرة513196

ن237808 187إعدادية2طلح ة52944البرصةذكركرار علي عبدالحسير

188إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمرتضن كامل جميل227591

ن ناظم228523 189إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمقتدى امير

190إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعباس عارف عبداللطيف239544

191إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرغالي محمد صيوان512402

192إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمحمد علي عباس544924

193إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمحمد يوسف كامل347930

ي513336 194إعدادية2طلح ة52944البرصةذكراحمد حسن عبدالنب 



195إعدادية2طلح ة52944البرصةذكركرار علي جاسم228537

196إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمحمد جمعة عبدالرضا227929

ن جواد كاظم513352 197إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحسير

198إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرذوالفقار عطية جي 224632

199إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحيدر خزعل شالش238937

200إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمحمود زكي عبدالرضا237821

ن محمد صيوان513046 201إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمعي 

202إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحسن ساجت كريم228618

203إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعبدهللا حامد جي 228439

ن عبدالزهرة513248 204إعدادية2طلح ة52944البرصةذكراحمد حسير

205إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمنتظر مجيد صي 228438

206إعدادية2طلح ة52944البرصةذكراكرم عبدالخالق عبدعلي237787

ي جعفر عبدالرسول513386
 
207إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعبدالباف

208إعدادية2طلح ة52944البرصةذكريوسف عبدالحسن عبدالرحمن229226

209إعدادية2طلح ة52944البرصةذكركرار اياد خضير348639

210إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمحمد جميل حويس228491

211إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمحمد فالح حبيب238494

212إعدادية2طلح ة52944البرصةذكروليد نعمة كاظم229596

213إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرسيف عبدالزهرة عبدهللا349215

ي227665 214إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمحمد عباس عبدالنب 

215إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمحمد عبدالرسول نارص228796

216إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمهدي عيال جاسم349405

ن237799 217إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرابراهيم نوري حسير

ن نارص حمد227978 218إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحسير

ن طالب228109 ن ياسير 219إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحسنير

220إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمرتضن مسلم موس513414

221إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمحمد مؤيد عبدالزهرة229874

222إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعلي ربيع عبداللطيف228134

ن حافظ غضبان238182 223إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحسير

224إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمحمد مقدام علي349187

225إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمحمد فضل علي228519

226إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرماهر جعيول خضير229521

227إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحيدر سجاد عبدالرزاق228345

228إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمنتظر عبدالرحمن خلف227464

229إعدادية2طلح ة52944البرصةذكررضا سكبان فياض228505

230إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرقاسم حازم مطلك238847

231إعدادية2طلح ة52944البرصةذكركاظم سامي عبداللطيف237738

232إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمنترص ابراهيم جابر239288

ي227515  علي عبدالنب 
ن 233إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحسير

234إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرراجح مصطفن عبدالكاظم228335

235إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرنور صباح محمد238741

236إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمخلد فهد عبدالجليل239299

237إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعزالدين حكيم شالل228275

238إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعلي حيدر عبدالزهرة239264

239إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعبدالمحسن يوسف محسن225131

ن حامد لفته239189 240إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحسير

241إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعماد خميس مطر239410

ي228406
 
242إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعايد غالي عبدالباف



243إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمحمود فالح حبيب225087

244إعدادية2طلح ة52944البرصةذكركرار حيدر محمد238174

245إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعلي جمعة عبدالرضا229840

ن228716 246إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرابراهيم جميل عبدالحسير

247إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعدي عبداالمير جاسم239376

248إعدادية2طلح ة52944البرصةذكراباذر محمد جاسم239125

249إعدادية2طلح ة52944البرصةذكررياض فاضل امبيلس513833

250إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمرتضن عبدالزهرة مصطفن228420

ن سعد ياش513259 251إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحسير

ن كريم228175 252إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعبدالمنعم حنير

253إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرسيف سعد جبار347945

254إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمحمد منصور جاسم348396

255إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعزيز حسن علي228678

هللا كاظم238144 256إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعباس خير

257إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعقيل علي عيدان256274

258إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعمار سامي رمضان544936

259إعدادية2طلح ة52944البرصةذكراسحاق يوسف داود227654

ن جمعة عبدالعباس513449 260إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحسير

261إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرشاكر عبدالزهرة قاسم229861

262إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحازم مجيد جليل229133

ي239130
263إعدادية2طلح ة52944البرصةذكراحمد نعيم راصن

264إعدادية2طلح ة52944البرصةذكراحمد عالء كامل228588

ن239199 265إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعبدهللا ناجح عبدالمعير

ن نوري عبداالمير239232 266إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحسير

267إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعلي ماجد فيصل513307

ي227638 268إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرماهر عباس عبدالنب 

ي347973 269إعدادية2طلح ة52944البرصةذكراسماعيل هنبوش عبدالنب 

270إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرجعفر احمد سلمان228483

271إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمحمد عبدالحي احمد347974

ن نوري بردان239312 272إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحسير

ن هادي227417 273إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمحمد حسير

274إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرجابر لفته هندي228008

275إعدادية2طلح ة52944البرصةذكراثير عبدالرحمن خلف228938

276إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحميد عبدالزهرة عبدهللا347987

277إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعباس قاسم عبدالحسن225121

278إعدادية2طلح ة52944البرصةذكركاظم قاسم عبدالحسن228544

279إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرجواد كاظم نعمة227891

ن غافل عنيد224770 280إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحسير

281إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمهدي احمد عبدالزهره513218

ن اسبس227450 282إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمنجد حسير

283إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمنتظر كاظم بجاي512560

284إعدادية2طلح ة52944البرصةذكراحمد خالد نسيم348009

285إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحيدر قاسم صحن228504

286إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعباس ظاهر مالك237764

287إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمحسن علي محمد228528

ن كاظم خلف228099 288إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحسير

289إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمحمدرضا طاهر داود228749

290إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعلي طارق عبدالهادي239543



291إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرساهر قضي عارف544939

292إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمسلم نجف شالل229437

293إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمحمد نائل توفيق228579

294إعدادية2طلح ة52944البرصةذكركرار حسون محسن228549

295إعدادية2طلح ة52944البرصةذكراحمد رحيم عبد القادر349099

296إعدادية2طلح ة52944البرصةذكراحمد عبدالمطلب ابراهيم237761

297إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرزهران احمد عبد256244

298إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمحمد نزال جاسم348686

299إعدادية2طلح ة52944البرصةذكراحمد ابوالهيل هاشم239414

ن عبيد227991 300إعدادية2طلح ة52944البرصةذكراحمد عبدالحسير

301إعدادية2طلح ة52944البرصةذكررضا باقر كامل513421

302إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعلي االكي  قائد لفته513400

ي228458
303إعدادية2طلح ة52944البرصةذكراحمد رعد شمحن

304إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمحمد عبدالمحسن جليل228963

305إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمؤمل حسن عطية227477

306إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعقيل ماجد عبداللطيف239155

307إعدادية2طلح ة52944البرصةذكركرار بدر جودة348588

308إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعلي كامل عبدالواحد237767

309إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحيدر ابراهيم خليل513801

310إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمؤتمن زكي يوسف228378

311إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمنتظر مؤيد منشد239388

ن جعفر سعيد513426 312إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحسير

313إعدادية2طلح ة52944البرصةذكراحمد عوض عبدالجليل257081

314إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعلي سليم اسماعيل227494

 غازي عبدعلي239386
ن 315إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحسير

316إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعباس عبدالولي عبدالزهرة238403

317إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرماهر حبيب عبدالعالي228072

318إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحسن جودة حسن513056

319إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرفرقد عبداالمير جاسم237771

320إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمحمود كريم سلمان228729

ن هرون228027 321إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرزين العابدين عبدالحسير

ي228198 322إعدادية2طلح ة52944البرصةذكركاظم طالب عبدالنب 

ي513292 323إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحسن شهيد ناج 

ي229248
ن
324إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعلي مخلص وف

325إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحيدر كريم سلمان228512

326إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحسن وميض حمد228324

327إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعلي عامر صالح228558

328إعدادية2طلح ة52944البرصةذكراحسان عبدالعزيز مصبح224550

ن صباح عداي229439 329إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحسير

330إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحاتم جميل باقر348864

331إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمهيمن علي عبدالجبار228141

332إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعبداالله جاسم عبدالزهرة227440

333إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرمحمد جهاد عبدالعالي544933

هللا512361 334إعدادية2طلح ة52944البرصةذكركرار مجيد خير

ن227507 ن عبدالشفيع ياسير 335إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرحسير

336إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرجاسم محمد عبدالجبار225111

337إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرصالح عبدالمطلب ابراهيم227427

338إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرزيد هالل جواد347917



ن228764 339دبلوم2طلح ة52944البرصةذكراسيل عبدالغيبة حسير

340دبلوم2طلح ة52944البرصةذكروسام كامل حنتوش225042

341دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعقيل موس علي224930

342دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرعبدالرضا عبدهللا خلف224643

343دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرجاسم خميس قاسم227800

344دبلوم2طلح ة52944البرصةذكرصالح فالح حسن347867

345إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرضياء احمد فرعون229412

346إعدادية2طلح ة52944البرصةذكرعلي جاسم عبدالزهرة512951

1بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىاسيا رسول فرج237733

2بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىنجود توفيق طالل348274

3بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىوالء عبدالرحيم مجيد59311

4بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىباسم طالب مجيد348255

5بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىفاطمة عصام جرمل238290

ن حسج زامل511987 6بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىحنير

7بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىسناء عبدالرضا كاظم238119

8دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىميثاق وادي موس348470

9دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىسليمة جميل مهدي237812

10دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىسعدية عباس عزال238528

11دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىهاجر محمد حنون258686

12دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىطوعة عزيز حميد238581

13دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىابتسام عبدهللا غياض258581

14دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىذكرى اسماعيل يوسف237813

15دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىمنتىه طالب مكطوف512363

16دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىايمان محمد عذاب237786

17دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىسناء عبداالله هاشم511959

18دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىغفران محمد عذاب237815

19دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىسهام طالب مكطوف512375

20دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىهيام عبدالرحيم حنون225196

21دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىنهاية عبود عبدالجليل238190

هللا جابر225211 22دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىسناء خير

23دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىرقية عبدالملك حميد356248

ن237744 ي عبدالحسير
 
24دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىمروى عبدالباف

25إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىنجمة عيدان حمادي512263

ي باهض238107 26إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىزهرة شر

27إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىوداد عبدالحر خنياب237740

1بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىزينب نجم عبد228705

2بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىشهد كاظم عبدالجليل256883

3بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىاشاء كاظم خلف224807

4بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىايات احسان عبدالحليم224612

5بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىايمان غانم كاظم224638

ي سلمان228961
6بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىزهراء راصن

فاطمة علي عاشور347895
7بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبى

ن347850 8بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىحوراء يونس عبدالحسير

9بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىمريم محمد هادي544942

10بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىلقاء عبدالرحمن خلف229534

11بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىهيفاء وليد اسماعيل229616

12بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىدعاء ناظم عبدالرزاق228802

سكينة كريم عبدعلي228309
13بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبى



14بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىمنال رعد حاتم227731

15بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىوسن سلمان جمعة237807

ي228668
16بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىازهار رعد شمحن

17بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىسحر صالح حبيب224911

18بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىزينب مسافر عبدالرحيم224622

19بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىايثار حسن احمد225022

20بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىزينب بدر جودة348521

21بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىضح رحيم عبدالقادر228875

خديجة علي عيدان347789
22بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبى

23بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىزينب كاظم عبدالجليل257042

ابرار رزاق عبدعلي239221
24بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبى

25بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىحنان صيوان حنتوش224919

26بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىمواهب نجم عبد238988

27بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىشمس وعد عبداللطيف228162

28بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىاسيل وعد عبداللطيف239054

29بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىتبارك جاسم عيدان256896

ن227789 زهراء علي حسير
30بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبى

31بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىازهار سلمان جمعة224781

32بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىايناس مرتضن دواي229471

ن هادي347585 33بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىنور حسير

34بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىعبير عبدالرضا كامل228739

35بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىهدى سالم هادي239016

36بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىصفية عبدالغفار مزعل513695

37بكالوريوس2طلح ة52944البرصةأنبىسكينة مجيد صي 228429

ى مهدي علي239339
38دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىبرسر

39دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىفاطمة نجم عبد347671

ن229425 40دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىكرار عبدالخالق ياسير

ن هادي347576 41دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىبان حسير

نور علي جي 224603
42دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبى

43دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىتمارصن محسن عجىمي228926

هللا عيدان347615 44دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىسارة خير

ي225026 حوراء صدام عبدالنب 
45دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبى

هللا عيدان513660 46دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىشيماء خير

ن كريم شجاي229590 47دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىام البنير

48دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىهبة جمعة عبدالرضا229867

ن عبود228687 49دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىعلية حسير

ن جبار228386 50دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىفاطمة عبدالحسير

51دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىبدور ثامر اسماعيل224846

52دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىميعاد عبدالرضا كريم224798

 علي هادي348046
53دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىلببن

54دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىهبة حنون خلف229349

55دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىزينب عصام جرمل225034

56دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىعبير عبدالرحيم جاسم225006

57دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىايمان عباس حسن347774

ن227709 58دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىزينب سعد حسير

ن348267 59دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىاسيا يونس عبدالحسير

ن فهد227719 60دبلوم2طلح ة52944البرصةأنبىوفاء عبدالحسير

61إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىرباب حسن يونس228541



 نوري علي512434
ن 62إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىام البنير

63إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىانوار رحمن غازي513246

64إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىزهراء كامل كريم228400

65إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىعواطف علي عبد237759

66إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىشجون صالح حبيب225077

67إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىفاطمة محمود عدنان228474

68إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىبان مسلم ضياءالدين228633

69إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىرقية احمد عجىمي239374

رباب علي طارق512231
70إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبى

71إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىزهراء مؤيد عبدالزهرة229864

72إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىابرار عبدالغفار مزعل348727

73إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىوفاء وليد اسماعيل228693

74إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىزينب عبدالولي عبدالزهرة239593

75إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىعذراء حيدر عبدالزهرة228584

ن عبدالزهرة513238 76إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىزينب حسير

77إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىمريم نارص شناوة513225

78إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىسارة بشير داخل512348

ن عبدالكاظم227456 79إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىسح  ياسير

80إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىمحاسن جبار عبد513268

81إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىسارة مؤيد قاهر228220

82إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىاسماء بشير داخل512471

83إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىزينب احمد عجىمي512378

84إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىسكينة عبدالكاظم نارص237783

ن عبدالرزاق239041 85إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىضح حسير

86إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىسىه علي جاسم239482

87إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىليليان خالد نسيم348463

88إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىفاطمة رحمن غازي513231

هللا شالش225104 89إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىبلقيس خير

ي228128 فاطمة علي عبدالنب 
90إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبى

فاطمة جميل عبدعلي228383
91إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبى

92إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىمروة عطا ابراهيم513439

بثينة كريم عبدعلي228597
93إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبى

94إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىبدور عباس مالك227626

 علي عبد239524
95إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىمبن

96إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىدعاء رياض عبداللطيف228115

97إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىهدى جمعة عبدالرضا227962

98إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىسارة محمد جاسم239456

99إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىهدى احمد امبيلس348325

هللا عيدان513668 100إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىزهراء خير

101إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىنورالهدى هادي عجىمي544967

ن احمد عجىمي238870 102إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىام البنير

ن طه228343 103إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىزينة ياسير

ن عالء كامل228568 104إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىام البنير

عذراء عبدالعالي غضبان238328
105إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبى

شهد جميل عبدعلي239586
106إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبى

107إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىفاطمة احمد سلطان238153

108إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىاكرام كاظم طالب237746

ن348998  لفته حسير
109إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىديانن



110إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىزهراء خزعل شالش238955

ي حسن عبدعلي239438
111إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىامانن

زهراء سامي جميل513041
112إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبى

113إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىاالء ناظم عبدالرزاق239579

ن سجاد غازي544929 114إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىرياحير

هدى عبدعلي داخل512272
115إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبى

116إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىنرجس نزار نعمة349254

117إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىنبا سلمان باهض257091

118إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىزهراء احمد سلطان239077

119إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىفاطمة عبدالغفار مزعل512595

مها علي جاسم225068
120إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبى

121إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىبتول سالم جمعة228424

122إعدادية2طلح ة52944البرصةأنبىاسيا رحيم عبدالقادر228184

1دكتوراه2الهوي ر 52945البرصةذكراورد اسعد محمود112854

2ماجستير2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي سعيد نعمة119350

3بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرواثق منصور حمد308431

ن دهيك308345 4بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرطاهر عبدالحسير

5بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمعد خلف درجال308367

6بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرصالح حاتم صنكور119308

7بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرياش خضير عباس247243

8بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرريحان علي جاسب507940

9بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعقيل يحبر نعمة113033

هللا طالب80106 10بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرقيرص خير

11بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي سامي عباس112909

ي112844
 
12بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعبدالرحيم عبدالمحسن عبدالباف

هللا مظلوم119336 13بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحيدر خير

ي112817
ن
14بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمثبن مهدي عوف

15بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرفوزي محسن كاظم112805

16بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحسن نارص جخيور112829

ون112861 17بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرفالح حسن زغير

18بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعالء سلمان حيدر113247

19بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمنترص مكي فرج112942

20بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمسلم حسن دهر119357

21بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد نارص شياع113303

ن112934 22بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعمر علي حسير

23بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرنوفل شيبة حمزة113002

24بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكراحسان غضبان ضيدان247154

ن112823 25بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكروارد عبدالكريم عبدالحسير

ن308414 26بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرجواد كاظم حسير

27بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعدي نظير محمود308378

28بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي عامر ابراهيم119345

29بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي توفيق عبدالكريم113185

30بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرازهر يعقوب باقر113177

31بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحارث نارص شياع247097

32بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمهند يعقوب باقر119355

33بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعالء لفته عودة119312

34بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرجعفر صينخ جعفر112790

35بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعماد اسماعيل مالك112803



36بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرضمير عبدهللا خزعل119352

37بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمحسن علي جاسب308372

ي80081
38بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمنير حلو راصن

39بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعمار موس محمد112807

40بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرنورس مهدي معال112985

41بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد معد خلف308358

42بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد جاسم عبدمحمد247074

ي منادي119276
43بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكركريم فيضن

44بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحذيفة نجم خزعل247161

45بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعبدالواحد عبداالمير عبدالواحد119351

 سامي عبدالرزاق507778
46بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمصطفن

47بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعامر بخيت مظلوم247275

48بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرداود عامر سالم112836

49بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعمار ناهي عباس507949

50بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد عيدان عبدالجليل507728

51بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرفقار هاشم نعمة247108

52بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرغزوان غازي سلمان113163

53بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد الزم حاجم247554

ي123298 يح  54بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي صدام شر

55بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد طارق فضل119306

56بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرميثم حسن عبدالزهرة113063

ي123302 يح  57بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرلؤي صدام شر

58دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحميد علوان هيوي112819

59دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعودة كاظم جعفر247138

60دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعادل عبدالجليل عبود247069

61دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحسن لطيف رحمان113044

62دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرمنير سعد حبيب308419

63دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحسن ذياب ضاجي507936

64دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرفارس عبدالزهرة عيىس112785

65دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرقيس عبد لطيف308409

66دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحسام صدام مزيد80111

67دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرغدير رحمان حميدي112806

68دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرجالل كاظم عبدالسادة112956

هللا مظلوم119302 ن خير 69دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرامير

ن247601 70دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعقيل جادم عبدالحسير

ن صابر112814 71دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرفراس تحسير

72دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعبدالوهاب عدنان حمزة119334

ي حميد112938 73دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعباس ناج 

74دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرفارس عزيز حميدي112898

75دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد حسن مشاي308390

76دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكراركان علوان ضيدان507927

77دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرايمن نافع عيىس112802

78دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعبدالشهيد عبدالرزاق هاشم112980

ن مردان هاشم247102 79دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرامير

80دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرقتيبه شيبه حمزه113311

81دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرصبيح روضان ضيدان308384

82دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي صبيح كاظم507945

 علي113024
ن 83دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكررزاق حسير



84دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعودة حمدان عبدالكريم507930

85دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكربشير اسماعيل عبود113202

86دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرمفيد عبدالحي وطبان119325

87دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد مزيد عبدالواحد113008

88دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكركاظم سعد مردان247488

89دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكررعد عامر علي507933

 علي شنيت112809
ن 90دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

91دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحيدر جمعه عودة112793

هللا مظلوم247043 92دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرنزار خير

93دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكراحسان راشد جالب113020

94دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرمرتضن مردان مزهر112787

95دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرقائد محمد جودة112918

ي119323 يح  96دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرقضي صدام شر

97دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرطالل نارص خضير119303

98دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرخالد سالم حميد112869

 عبدعلي سلمان112908
ن 99دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

100دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد منصور حميد112875

101دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرفاروق عبدالرزاق سلمان112896

102دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرغزوان جواد عبدالزهرة112886

103دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكراسامة كاظم جاسم113049

104دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرقضي جواد هاشم112792

105دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكروسام ناظم شاكر113235

ن زعالن جي 113283 106دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعبدالحسير

107دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرصفاء حميد هاشم119348

108دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعالء عفلوك جابر112826

109دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعمر فالح سويلم80074

110دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد كاظم جمعة80090

111دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرمهند صالح مجبل119340

112دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرواثق سلمان هاشم119298

113دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكربدر حميد محمد247287

114دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعالء توفيق هاشم112789

115دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرنزار علي حبيب113213

116دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحازم محمد حسن119315

117دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرابراهيم امحارب عبدالحسن112882

118دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرضياء خشان عبدالحسن247411

119دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد طالب علوان112947

120دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي كاظم عطوان112905

121دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد ضامن علي247440

122دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكربدران نوروز عبدهللا112786

 عبدالرضا مكي113039
ن 123دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

ن رحيم فاخر308385 124دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

ن112812 125دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحسن مالك مفي 

 علي هاشم119288
ن 126دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

ن هاشم عوض112810 127دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

128دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكراسعد عبداالمير عباس507948

129دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرخليل ابراهيم طارش507959

130دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد عقيل جادم80162

ن507952 131دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرخالد احمد حسير



ن507955 132دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعباس عبدالحسن حسير

133دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحسام جندي ماطلي247215

134دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد عاصي سالم112839

135دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد علي عبدالرضا113292

ي112929
 
ن عبد الباف 136دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرايمن محمد امير

137دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكررافت صيهود عباس112889

138دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعادل ناظم مهاوي112804

ي123299 يح  139دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعدي صدام شر

140إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرجاسم غضبان عزيز507716

141إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعماد عودة عبود80061

142إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرجاسم نارص عبود80170

143إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرنزار عبدالكريم مسلم113191

144إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرجاسم ابراهيم نجم119338

1ماجستير2الهوي ر 52945البرصةذكروائل اياد جمعة508103

2ماجستير2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد عالء عبيد123259

ن اسعد نارص80702 3بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

4بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرابرهيم اسماعيل كاظم248977

5بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكررائد عبدهللا صابر80417

6بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمهيمن عودة حمدان507993

7بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكركرار داخل عبدهللا248229

8بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمطر جعفر حبيب123261

هللا مذكور123272 ن خير 9بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

10بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرامجد عبدالمحسن سعدون248244

هللا جبار115284 11بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعبدالجبار خير

ن508206 12بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحمزة داخل مفي 

13بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمصطفن جواد كاظم80481

14بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحسن مرتضن محمد308144

ي308139
15بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمنذر عبدالزهرة دوجن

ن308296 ن نعيمة حسير 16بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

17بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعون مطر جليل115273

18بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكريوسف احمد محمد109372

19بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعالء كاظم سعدون114307

20بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعباس نجم خزعل508222

21بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد مؤيد حسن248990

22بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد كاظم نارص109509

23بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحسن عبدالحافظ عبدالباري248278

24بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد عاشور داود123320

25بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرسجاد احمد عبدالسادة114675

26بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد عبدالرضا عيدان123293

27بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعبدهللا كاظم سعدون508188

28بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرفرقان رجب حسن115173

29بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكروائل حميد علوان248215

30بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي موحان خطاف115436

31بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرابراهيم جاسم رشم249611

32بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد فاروق عباس109367

33بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحيدر عبدالكاظم هاشم109510

34بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي كاظم خضير249633

35بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرفهد عبدالزهرة حسن115443



36بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحسن علي سالم115418

37بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرسامر سليم عبدالصاحب249794

38بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمود جميل جندي115222

39بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكركريم رشاش عبدالزهرة115353

40بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمالك حيدر غميس80586

ن109573 41بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحسن علوان ياسير

ن محمود115320 42بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد ياسير

43بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد موحان خطاف308290

44بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد صادق عبدالباري80398

45بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرضياء عاشور مهجر115275

46بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعبدهللا كطامي عبار249687

47بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد وليد صي 308315

48بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي لفته خلف244368

49بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكراياد اسماعيل مالك123275

ن508194 50بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرسيف احمد حسير

51بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمصطفن عدنان رحمان109412

52بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكركرار محمد جاسم114683

53بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد موحان خطاف308293

54بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحيدر ستار نارص308286

55بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي يوسف حليم109381

56بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرقحطان عدنان عبدالجليل115289

57بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرسجاد عادل هادي248203

ن حامد طعمة109336 58بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعبدالحسير

ن اياد فرهود114701 59بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

60بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمالك جمعة داحس115340

61بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد جاسم غضبان308282

ن محمود114155 62بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرسلطان ياسير

63بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد شهاب حمد115358

64بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرسمير ابراهيم طارش308316

65بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد جاسم محمد109595

 علي سعدون249829
ن 66بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

67بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحسن فالح عبدهللا507986

68بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي اسماعيل باقر248269

ن حسن عايز308299 69بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

70بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرامجد عبدالقادر مجيد114689

71بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرسجاد رعد محمد245666

72بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحسن اياد فرهود114734

73بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمشتاق جاسم محمد80600

74بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي كاظم نعمة114684

75بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعدي عبدالكريم حميد115362

ي123309 76بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرفراس علي عبدالنب 

77بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحيدر ضياء كاظم115411

78بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحيدر اسعد سالم114672

79بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي حسن علي109423

80بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد شعبان عباس114726

81بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمرصن عارف جودة80427

ن ليلو كاظم249701 82بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرياسير

83بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكروهب قاسم عبدالكريم308303



84بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد عبدالكاظم عطية80532

85بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرنزار خالد حافظ249597

86بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحيدر ليث فالح114704

ن معد خلف123303 87بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

88بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعبدهللا خالد عبدهللا80638

89بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحسن يوسف حليم123280

90بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرريام عطا عيدان109508

 علي حسن115388
ن 91بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

92بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد علي عبدالرضا80269

93بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعمار ياش علي123288

94بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكررضا علي عبدالرضا115317

ن ستار جبار308309 95بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

96بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرسجاد لطيف عبدالعظيم114717

ن حبيب123290 97بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد عبدالحسير

98بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعبدهللا ليلو كاظم507990

99بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمصطفن ليلو كاظم508212

100بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكربالل حافظ طعمة109429

 علي سالم114020
ن 101بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

102بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد باقر كامل80632

103بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحيدر علي منشد123317

104بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكركرار حسيب ريس308289

105بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي فرات عبدالرزاق308201

106بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرسجاد عبداالمير عبد109484

107بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرقاسم عبدالرؤوف عبدالخرصن248384

108بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد جاسم جودة109361

109بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرحمزة جاسم رشم507561

110بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرمهيمن فارس داخل115302

ن مول80379 111بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرضياء عبدالحسير

112بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرقيرص خيون جعفر109456

113دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد محسن هاشم123307

ن عدنان حسن123260 114دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

115دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرمنتظر سلمان فليح17986

116دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحسن صمد عبدهللا115278

117دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحسن سمير داغر80522

ي508199
118دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكراثير حلو راصن

119دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعبدالرحمن عبدالرزاق سلمان80723

120دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكراركان حافظ طعمه114667

121دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد وليد فليح308322

122دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرجاسم محمد عطية109664

123دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكركرار جواد كاظم109438

124دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي سعد حبيب109359

ن نسيم عالج80405 125دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

126دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرانور ضياء عبدالسادة114710

ن109622 127دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرمهدي علي عبدالحسير

128دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعيىس سلمان جبار114728

129دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعباس اسماعيل رحمان115372

ي80612
130دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرمسلم حسن راصن

ن موات خلف248821 131دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير



132دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحميد جاسم محمدعلي109501

ي منادي123265
ن فيضن 133دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعبدالحسير

134دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحامد صباح عبدالزهرة114660

ن رمضان123292 135دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرجعفر حسير

136دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكركاظم صبيح كاظم109356

137دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكروسام رشاش عبدالزهرة115428

138دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحسام ثامر خريبط109713

139دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرفرحان جميل عبيد109408

ن عطية جخيم109351 140دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

141دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعالء احمد نارص114146

142دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعلوان سوادي علوان109579

143دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحسن يوسف عبدالرحيم123268

ن109505 144دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي جادم عبدالحسير

ن لطيف محمد109366 145دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

146دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد منصور حميد123277

147دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعبدالكريم جاسم عبدمحمد308311

148دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرداود عبداحمد حبيب80648

149دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرفالح جاسم عبيد507982

ون80670 150دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكردحام حكيم زغير

151دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكركرار حكمت كاظم115283

ن114007 152دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرصادق جعفر محمدحسير

153دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرجعفر جواد كاظم115344

154دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرايرس جبار نارص249592

155دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد عبدهللا صابر80537

156دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرمرتضن عبدالوهاب محسن80700

ن ابراهيم123286 157دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي عبدالحسير

158دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي سعود حريجة109385

159دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعدنان عباس عبدعلي109512

160دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرسعيد غازي حافظ123284

161دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرمهدي صالح حاتم114709

ن واثق صينخ115613 162دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

 علي عبدالرحمن114678
ن 163دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

ن عوض115369 ن امير 164دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

165دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعمار احمد محمد109348

166دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد جميل عبيد80608

167دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد محمد ملو248195

ن محمود114707 168دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد ياسير

ن507553 ن داخل مفي  169دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرمعي 

170دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي كاظم شامخ109378

171دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرجواد كاظم نوري115326

يف5104 172دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكربسام قضي شر

173دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد ياش عبدالباري123264

174دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحيدر عبدهللا عيىس123278

175دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعقيل زكي عبدربه115446

ن114128 ن جادم عبدالحسير 176دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعبدالحسير

177دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرايمن حسن مشاي114721

178دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد احسان عبدالحسن115433

179دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرنورالدين نظير محمود508242



180دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي غانم عبدالرزاق115332

 اياد محمدعلي115267
ن 181دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

182دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرجاسم عبدالزهرة مشل114680

183دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكركرار عبدالحسن شيخ مرتضن249811

ي عطية109480 184دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد عبدالنب 

185دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرراهب هاشم حميد80390

186دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمود اياد محمدعلي115376

187دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرنوفل فالح فرهود248448

188دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرسجاد عبدالمطلب علي115392

189دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكركميل رحيم كشكول248445

190دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرريحان راجح ريحان123310

191دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرحسن سعود حريجه109371

192دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرانور عفلوك جابر248259

193إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرسعد قيس كاظم79419

ن79777 ي علي عبدالحسير
194إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرهانن

195إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرالحسن عبدالزهرة عبد245733

196إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد عاشور كاظم79459

ن534213 197إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمصعب مالك مفي 

198إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد سعيد زفر308102

199إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد علي سعدون245178

200إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرصفاء لفته عودة118740

201إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي رمضان عباس117992

202إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسن بدر حميد245702

203إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد عبدالحسيب عبدربه244286

ي118738 يح  204إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد صدام شر

ن308208 205إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرنوار سعد عبدالحسير

206إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرسعد فاضل بدن117688

207إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرهمام يوسف عيىس308132

208إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعبدهللا ابراهيم طارش508005

209إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكركرار خرصن عباس118026

ن243555 ن عبدالحسير 210إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي حسير

211إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعبدهللا عبدالكريم حنون79678

ي308191
212إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكريحبر عبدالزهرة دوجن

213إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرميثم ياش عبدالباري79828

214إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسن توفيق مدلول79567

215إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد جواد هاشم79547

216إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرنور خالد عبدالزهرة308182

217إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرايمن واثق سلمان118719

218إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرغيث عادل عجم249578

219إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحيدر يوسف نارص79648

 زكي عبدربه308204
220إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمرتضن

221إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد جواد كاظم109416

222إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحيدر فالح عبدالرزاق118774

223إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمهند صالح حسن115439

224إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي عبدالواحد طارش508097

225إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعباس حارس مول79854

226إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكراليذ جاسم ضيدان117855

هللا308186 يف محمد خير 227إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرشر



228إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحيدر رحمان حميدي114297

229إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد شاكر مدلول507493

230إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي محمود كحيوش118591

ن245714 231إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرسعيد محمد حسير

232إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعباس وحيد علي79673

233إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمرتضن برزان عبدالحسن117726

ن رزاق شاكر118619 234إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

235إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرامير قيثار عبدالكريم308063

236إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرجواد كاظم لفته117893

237إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي هاشم محمد118692

هللا244350 238إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد نزار خير

239إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعباس صفاء مجيد79499

240إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرجعفر علي عامر117990

241إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرقاسم ناظم مهاوي508030

242إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد جاسم جودة118580

243إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكراسد عبدالزهرة حسن79666

244إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرخالد بدر فارس117932

ن عبدالكاظم محمد118702 245إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

246إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرياش كاظم خضير508014

247إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحبيب بشير عيدان114031

248إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكركرار نعيم عبد80572

249إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعطية سالم حميد118032

250إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمالك عبدالرضا شامخ308165

251إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد سليم مدلول79634

ن79842 252إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرصفاء طاهر عبدالحسير

ن117713 253إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرصالح جادم عبدالحسير

254إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعبدالرزاق حسن صابر118603

255إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرباقر كاظم جواد114714

256إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرسجاد رحيم مسير79551

257إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرفراس عادل بردان508092

258إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكركرار ليث فالح117753

يف308174 ن شر 259إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعبدهللا حسير

260إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحيدر كاظم محمد308199

ن محمد عبدالواحد118020 261إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

262إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمدباقر ثامر صبار79766

263إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحمزة عدي عادل79803

264إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد عامر شاكر117863

265إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعبدهللا جواد كاظم308175

266إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعبدالكاظم مايع جميل79824

267إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي عامر صبار79743

268إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسن عارف صدام308066

269إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكركاظم خالد ريسان115191

270إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعوض غالب صالح117678

هللا507528 ي خير
ن هانن 271إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

272إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرسجاد جواد كاظم244311

273إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمهدي يعكوب هدهود243578

274إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمسلم حازم محمد118007

ن فاضل حبيب243567 275إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير



276إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمنتظر احمد كريم117792

277إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي فائق مشاري244375

ن ريس118529 278إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمنتظر حسير

ن ناظم سالم308179 279إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

280إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرفضل احمد صالح118597

281إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمخلد صالح حسن118009

282إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد عبدالغفار جبار79616

283إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد عزيز شاكر79541

ن79485 284إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد داخل مفي 

ن عادل هادي118563 285إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

286إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد موحان علي117998

287إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكركرار عادل هادي118729

288إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعبدالزهرة طالب عبدالزهرة117996

ن رعد زيارة117822 289إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

ن خالد هاشم244326 290إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

ي118751  علي عبدالنب 
ن 291إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

292إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد ضياء خزعل308217

293إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعالء غازي سلمان123258

ن محسن508044 ن تحسير 294إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

295إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسن جليل كاظم79465

296إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمثبن خالد حسن244370

297إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعبداالمام محمد موس117834

298إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي يرس خزعل308091

299إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمنتظر شهيد نارص118002

ن حيدر308206 300إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرارشد عبدالحسير

301إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرليث عبدالرضا عبدالزهرة308188

ن حيدر118031 302إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد عبدالحسير

303إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي حسام صدام114698

304إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرنهال سعد مردان117706

ن خزعل80557 305إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمود امير

306إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد احمد ابراهيم244509

307إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحمزة بشير عيدان114113

308إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرصكر رافد نعمان243591

ن عماد كاظم118757 309إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

310إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسن عباس محمدطه118024

311إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسن كاظم شعالن79477

312إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحيدر قضي عبدالرزاق117808

313إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد مرتضن محمد308070

ن117766 314إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد جميل عبدالحسير

ن صالح حسن118022 315إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

هللا244344 ن خير ن امير 316إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

غام سهيم نارص118570 317إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكررصن

318إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكركرار فارس داخل79562

ن ضياء عبدالسادة308126 319إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

ي245619 320إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحمزة سلمان لعيب 

ن ناهي عباس118038 321إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

322إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرزين الدين عبدالرزاق هاشم79568

323إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعبدالعباس احمد صكبان79475



324إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرلؤي عادل عبدالواحد270345

325إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكريوسف خشان عبدالحسن79504

326إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعقيل عامر خطاف308180

ن حامد قاسم507504 327إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

ي117999
328إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرسجاد مهدي راصن

329إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحمزة سعد مردان117786

ن عبداالمير كاظم507484 330إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

331إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرطالل باقر كامل79610

332إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكررضا سليم مدلول79660

333إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسن داخل حسن117911

334إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد رجب حسن117906

335إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمنتظر رياض عبد79710

336إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي طالب عبدهللا118745

337إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعبدالعظيم حيدر عبدالعظيم117883

ن123270 338إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرصهيب ادريس عبدالحسير

339إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد عاصي سالم245298

340إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسن رحيم كاظم308168

341إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرجواد عبدالكاظم محمد118697

342إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكراباالحسن راجح ريحان118716

 علي117991
ن 343إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرجعفر عبدالحسير

344إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد جاسم احمد79515

345إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرهيثم فوزي جندي244338

346إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكراسد طالب لطيف118689

347إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرامير جواد كاظم308177

348إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرجاسم محمد زيارة308170

349إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد كاظم شامخ118714

350إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكركرار امجد عبدالرزاق118693

351إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد سمير احمد244306

352إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعباس علي حسن244320

353إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكراحمد عبدالرؤوف عبدالخرصن245630

354إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسن كاظم جابر507973

355إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرجاسم عزيز جاسم79520

356إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرزيد علي عبد308321

357إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمقتدى محمد عطية79726

358إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمنير بشير عبدالزهرة118555

ن عبدهللا عبدالرضا507998 359إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعبدالحسير

ن يوسف عبدالرحيم117994 360إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسير

361إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمود مردان موير308048

362إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعامر شعالن سويلم79626

363إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمهدي جاسم رشم507395

364إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعباس محمد مزيد117779

365إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحيدر عامر شاكر117696

366إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرسلمان عبدالستار جبار118004

367إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعباس نزار عبدالكريم79489

368إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي موكب عبيد496663

369إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي صباح عبدالزهرة117737

370إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعباس خالد عبدالجليل118011

ن249653 371إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي مهنا عبدالحسير



هللا117773 372إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعوض محمد خير

373إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكركاظم محمد شاكر244363

374إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرايرس نظير محمود244332

375إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكركاظم رياض عبدالزهرة118052

376إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي عدنان خليفة79690

377إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمحمد سهيل عبيد118047

378إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمحسن عالء توفيق80711

379إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرعلي ثائر عبدهللا79452

380إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكركاظم برزان عباس117989

381إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمنتظر ماجد عبدالرحيم308197

382إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحسن نزار عبدالكريم118003

383إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرمحسن صالح عباس117841

384بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةذكرهيثم فيصل عباس114682

هللا ظاهر115307 385دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكراقدام خير

386دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرضياء خزعل لفته80285

387دبلوم2الهوي ر 52945البرصةذكرغائب مونس سلمان308298

ن248317 ي حسير 388إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرسلمان لعيب 

389إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكررحيم مسير محسن109392

390إعدادية2الهوي ر 52945البرصةذكرحازم غازي سلمان115122

1بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىعذبة خلف حمود112796

2بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىازدهار كاظم عبدالرزاق119362

ن247226 3بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىانغام جميل ياسير

4بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىفرات عبدهللا خزعل247259

5بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىسيناء علوان هالل247134

6بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىريام ابراهيم كاظم247059

ي247128 يح  7بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىفرح صدام شر

8بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىسمية محمد مزيد113056

سمية عبدالرضا مكي113221
9بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبى

ن507941 10بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىمريم عبدالحسن حسير

11بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىسارة جليل كاظم119359

12بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىبان سلمان جبار247581

13بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينة مزهر عبود112820

14بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىاالء احمد صالح247222

ن محمود308154 15بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىنجوان ياسير

16بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىنور سهيل عبيد308352

ي119318 يح  17بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىرنا صدام شر

18دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىكوثر محسن حميدي507756

19دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىسهيلة يونس لطيف112973

20دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىلمياء مردان هاشم112788

21دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىنوال فالح لفته247047

22دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىنوال خرصن عباس247065

23دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىايمان عبداالمير جايد247124

24دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىفليحة مردان موير119329

25دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىحنان عبدالسادة كاظم112800

ة توفيق عبدالكريم112902 26دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىسمير

27دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىتمارصن خزعل لفتة247116

28دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىسناء نارص ماجد119366

29دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىسوسو نارص حسن113266



30دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىخالدية عبدهللا حمود119301

31دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىسعاد ثامر حمد247085

32دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىانتصار خضير عبدهللا119310

33دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىحذام شاكر سبهان112833

ي119321 يح  34دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىحال صدام شر

35دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىسلوى صابر عبود113051

حسنه علي شنيت113013
36دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبى

37دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىرغد نارص مناجي112798

38دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينب جليل كاظم80122

39دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىانتصار عبدالرزاق عالج119368

40دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىمروة عبدالكاظم محمد113257

41دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىندى ابراهيم نحيو119364

ايات حسن علي109426
42دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبى

43دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىحنان مزهر مشيجل247118

44إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىوفاء جليل جبار119314

45إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىانتصار عبدهللا حمود119331

46إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىازهار كاظم نوري80125

ن عبدالكاظم جابر112815 47إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىياسمير

ن مزهر308317 1دكتوراه2الهوي ر 52945البرصةأنبىرواء عبدالحسير

2ماجستير2الهوي ر 52945البرصةأنبىايناس يوسف داخل109433

3بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينب فارس لفته248795

4بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىنبا فائق مشاري80682

جيهان رميلي عبدالكاظم308283
5بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبى

6بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىحوراء مرتضن محمد308149

7بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىدعاء كريم لعيوس114685

8بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىضح نزار عبدالكريم109470

9بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىميساء عادل حارصن508219

شهد جواد عبدعلي109492
10بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبى

11بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىرفاه ابوالهيل جابر308313

12بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىزهراء راجح عبد80339

13بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينب شعالن سويلم109636

14بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىاقبال وارد جاسم248912

15بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينب كاظم نارص109410

16بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىانعام جبار عطية123294

17بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينب راشد مال هللا308304

18بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىامنة عبدالحكيم عبد80656

عقيلة زكي عبدربه115138
19بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبى

20بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىسارة عبدهللا احمد109499

21بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىانعام ثامر عزة80348

22بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىرحاب عبدهللا مزهر109497

ي109343  عبدالمهدي عبدالنب 
ن 23بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىحنير

قت احمد صكبان80580 24بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىاشر

25بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىرقيه طالب لطيف123296

26بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىهديل صالح مزهر80422

27بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىري  هام ياش علي249586

28بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىامنة بشير عبدالزهرة508203

29بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىمريم قاسم حسن308318

ن115366 30بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينب ناظم حسير



31بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينب حمد نعمان80664

32بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىجنات خرصن عباس80511

33بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىرواء سالم نارص115207

34بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىزهراء صيهود نارص249899

35بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىمريم استقالل عبدالسادة248298

36بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىمريم كريم لعيوس109353

37بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىرندة عبدالعباس بارود109503

38بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىشهد فائق مشاري80690

39بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىرقية شعالن موس248399

40بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىاسماء باسم توفيق113155

41بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىزهراء عامر خطاف249663

42بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىاالء صيهود نارص249863

43بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىلقاء خالد صدام115323

44بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىمروة صباح عبدالزهرة123295

45بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىزهراء توفيق هاشم109611

46بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىبراعم حمزة عبد114000

47بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىرحاب نعيم عبد109490

48بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىمواهب رشاش عبدالزهرة508177

49بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىفاطمة صالح دريول114137

50بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىحوراء جميل جمعة248238

51بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينب جواد كاظم109646

52بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينب خالد عبدالزهرة115399

ن عبدهللا250029 53بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىمريم ياسير

54بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينب لفته مجيد123305

55بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىفاطمة حسام فالح109389

56بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىزمن قاسم عبدالقادر109506

57بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىاسماء بالسم عباس115396

58بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىانوار شعالن موس114037

59بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىدالل عبدهللا جعفر115386

60بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىسارة احمد صالح248890

ن عباس109418 61بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىعلياء عبدالحسير

62بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىزهراء عبدالرزاق طاهر109475

63بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىقبس رعد زيارة114677

ي منادي114123
64بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىوداد فيضن

ابتسام مكي عبدالكاظم80493
65بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبى

هللا508228 ي خير
66بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىرئام هانن

67بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىبيادر عادل ثامر109670

68بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىهدى ابراهيم عبدالكريم308320

69بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىحوراء سهيل عبد80472

70بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىميسون محسن عيىس80498

71بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىايات خرصن عباس508235

72بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىشذى نارص منشد80487

ي109495 مها سعيد عبدالنب 
73بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبى

74بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىفاطمة عارف جودة80438

75بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىاالء بهجت عامر80620

76بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىانعام جليل كاظم80308

77بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىشور عبدالهادي جميل115404

78بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىايثار عادل ثامر109679



79بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينب بشير مجيد507567

80بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىسبا عادل جبار249852

81بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىعفاف جواد داخل248855

82بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىرويدة سالم نارص115423

83بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىزهراء حميد مجيد249608

84بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىزهراء الزم عزة80279

85بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىسارة احسان عبدالحسن123266

علياء عبدالعالي ريسان109467
86بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبى

ابتهاج رامي عبدالرزاق248980
87بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبى

ن يونس80316 88بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىفاطمة حسير

89بكالوريوس2الهوي ر 52945البرصةأنبىعقيلة عامر خطاف249627

90دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىمبن عاصف مجبل123271

91دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىضمياء مردان هاشم248359

92دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينب ماجد قاسم109369

93دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينب شعبان صدام80446

94دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىهبة عبدالكاظم عطية80290

95دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىجنان عبدالسادة كاظم115298

96دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىابتسام بيدهللا بطيخ15970

97دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىثريا احمد نارص115198

98دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىغفران استقالل عبدالسادة109357

99دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىايات راشد جالب114663

100دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينب عبدالوهاب محسن80430

101دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىهديل عماد رزاق109375

102دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىعبير عبدالرزاق عالج109588

103دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىانعام عبدالهادي جميل115402

104دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينب عجيل سادود109364

ي115336 105دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىاشاء اسماعيل عبدالنب 

106دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىوسام عبداالمير جايد115329

زهراء سامي عبدالرزاق115408
107دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبى

108دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىمروة احسان حريجة248781

109دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىريام كاظم عطوان114695

ي248417 اقبال زكي خير
110دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبى

111دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىسلوان جواد كاظم248263

112دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىليل وميان قاسم115421

113دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىزهراء عالء عبيد508008

114دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىحنان كاظم خضير249589

115دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىرواء راجح عبد114688

116دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىايات رجاء جميل114692

117دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىنرجس سلمان هاشم115304

118دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىنوال شعالن سويلم123312

119دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىاوعاد عبداالمير مبارك80504

ي244301
120إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىوجدان شعالن بوسر

121إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىفاطمة واثق سلمان118014

122إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىفاطمة وهاب احمد79437

123إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىاكتفاء يوسف داخل79789

124إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىرملة عقيل كاظم245155

ن308110 125إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىالتفات جبار عبدالحسير

وجدان محمد علي252033
126إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبى



127إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىثناء معد خلف118762

128إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىغدير مرتضن عبدالعباس118733

129إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينب علي عبدالرحمن117852

130إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىحوراء باسم توفيق245863

131إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىايات عامر صبار79572

ن117759 ق جميل عبدالحسير 132إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىاستي 

133إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىزهراء حازم توفيق79470

134إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىايام رمضان عباس244504

135إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىاخالص وارد جاسم117995

136إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينب شهيد عبدالكريم118609

137إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىمنار وجيه راجح118723

حوراء عبدالعالي ريسان79771
138إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبى

139إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىرقية صفاء مجيد118012

انوار زكي عبدربه118019
140إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبى

141إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىمها ليث صادق117925

142إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىفاطمة عبدالحر شجر79524

143إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىفاطمة عبدهللا عبدالرزاق244266

144إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىزهراء صفاء مجيد118707

145إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىاالء ستار محمد308058

146إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىمنتىه علي فاضل245217

147إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينب علي حيال269152

148إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىوالء حسن مشاي245679

149إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىاالء كاظم رسن118036

150إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىدعاء ياش عبدالحسن244263

ن308112 151إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىغفران جبار عبدالحسير

152إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىشى مرتضن عبدالعباس118017

153إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىابرار ستار محمد308054

154إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىحياة صبيح روضان245386

155إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىفاطمة عباس رسن79644

156إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىفاطمة نافع هاشم118029

157إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىسجا جاسم جودة118000

158إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىدعاء يوسف نارص79448

159إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىزهراء عماد سعدون308105

اية علي عبد507472
160إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبى

حسناء سامي عبدالرزاق117929
161إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبى

162إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىزهراء عبدالغفار جبار79796

اديان علي عطية118754
163إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبى

164إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىشهد محمود كحيوش245196

ن عبدهللا245203 165إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىنبأ ياسير

166إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينب بالسم عباس244279

167إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىتبارك ليث صادق117748

168إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىختام يوسف داخل79812

169إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىهدى لطيف عبدالعظيم118033

170إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىدعاء رجب شجر79537

171إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينب شعبان عبدالرحيم308181

ن فارس ثجيل117815 172إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىياسمير

ي117692 عال عبدالقادر عبدالنب 
173إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبى

رقية علي شاكر79735
174إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبى



175إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىدعاء بهجت سلمان118053

176إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينب مهدي صالح117685

177إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىقطرالندى عباس عجيل79456

178إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىرنا حسن ذياب508086

179إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىوفاء هيثم فالح117888

180إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىفاطمة لفته شغينب249787

ى مطرسر جاسم118006 181إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىبرسر

182إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينب عطوان كاظم118028

183إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىنورا كاظم رسن118045

184إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىايمان ستار محمد308051

185إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىمريم حازم مطر118008

186إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىبتول احمد صكبان79443

187إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىسارة وارد ريسان118726

188إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىهدير ضيدان عباس308178

189إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىفاطمة مهدي باشخ79533

190إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىسح  عبدالعزيز محارب79818

191إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىسح  عبدالحر شجر109459

192إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىزهراء احسان عبدالحسن118021

193إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىكوثر رحيم كاظم308172

194إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىمها احسان حريجة243600

ن79783 195إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىرواء عيدان شنير

196إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىعذراء عدنان عبدالجليل117846

ي117801 رؤى عبدالقادر عبدالنب 
197إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبى

198إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىعذراء مرتضن محمد308095

199إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىنجالء جواد جميل118048

200إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىزهراء عادل يحبر118546

201إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىاوهام رحمان جبار118779

ي79655 امل سعيد عبدالنب 
202إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبى

ن118731 ن جميل عبدالحسير 203إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىبنير

ي79748 204إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينب سعيد عبدالنب 

205إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىحوراء رجب شجر244294

206إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىابتهال صالح مزهر79664

207إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىامنة سليم قاسم117721

208إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينب غانم عبدالرزاق244356

ي245793 حنان سلمان لعيب 
209إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبى

210إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىنور عادل يحبر245319

211إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىجمانة حمود سلمان118712

212إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىهند رياض شجر118015

213إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىفاطمة شعبان عبدالرحيم308194

214إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىشفاء عبدالحسن الزم117742

215إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىهبة باقر كامل117875

216إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىزهراء بشير اسماعيل79543

217إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىكوثر برزان عبدالحسن117732

ي محسن118587
 
218إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىغصون شوف

219إعدادية2الهوي ر 52945البرصةأنبىزينب مطر كاظم507411

220دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىنسور قاسم جمعة109421

221دبلوم2الهوي ر 52945البرصةأنبىمنتىه عاصف مجبل123313

1دكتوراه2الش رش 52946البرصةذكريعرب فرج حاجم390857



2دكتوراه2الش رش 52946البرصةذكرقاسم نمر جلوب44532

3ماجستير2الش رش 52946البرصةذكرعلي عبدالودود عبدالكريم44594

4ماجستير2الش رش 52946البرصةذكرضياء كيلو داود345939

5ماجستير2الش رش 52946البرصةذكراحمد يونس كريم345936

6بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرسلمان مطرود شياع44661

 علي44903
ن 7بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرعادل عبدالحسير

8بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرسلمان عودة جابر45076

ن وهير45205 9بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرعلي عبدالحسير

10بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرمحمد غالي حنطة44506

11بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرعلي عودة جابر44807

12بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرطاهر مردان عبدالحميد44581

13بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرعبدالرحيم عبدهللا داود44989

14بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرصالح بدن ساري45231

15بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرواثق كامل منور17789

ي جابر44569 16بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرسالم ناج 

17بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرمحمد باشخ سعدون59265

18بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرفيصل نمر جلوب45245

19بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرقيس جودة عبود45194

ن محمدحسن44837 20بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرامجد عبدالحسير

21بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرعبدالزهرة ناهي منصور44744

22بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكريحبر كريم جابر45274

23بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرقضي عبدالحسن كاظم44543

ن خشان جاسم145755 24بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرحسير

25بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرعبداالمير خزعل كاطع44885

ن موس145824 26بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرعدي عبدالحسير

27بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرياش مرتضن ياش44739

ن ناهي44791 28بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرعلي عبدالحسير

29بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكراحمد كريم فلس44634

30بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرعباس فاضل حمود45267

31بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرعلي فارس عبدالعالي44623

32بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرتوفيق موس عبد345917

ن58771 33بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكراحمد عادل عبدالحسير

34بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرازهر مزيد داود44843

35بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكررضا عبدالرحيم مجيد44556

36بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرسجاد سلمان عودة390776

37بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرميثم عبدالكاظم عبدهللا345838

38بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرعبدالزهرة شعبان عبيد345916

39بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرايمن رياض كاظم45239

40بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرمدرك عادل مدهور345918

 علي59699
ن 41دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرصباح عبدالحسير

42دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرفارس علي حافظ491237

ن44773 ن كاطع شنير 43دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرعبدالحسير

44دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرعبدالرزاق عبدهللا داود44851

45دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرقاسم خضير فرج345865

 عبدالعالي نيسان345919
ن 46دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرمحمدحسير

47دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرمسلم شاطي فهد44695

ن عبداللطيف علي59403 48دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرحسير

49دبلوم2الش رش 52946البرصةذكراكرم عبدالعباس خضير44827



50دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرعلي مطرود شياع44610

51دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرمحسن عبدالزهرة خضير44641

52دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرواثق حسن منصور44862

53دبلوم2الش رش 52946البرصةذكراحمد علي حافظ58334

54دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرعالء محسن قاسم58432

55دبلوم2الش رش 52946البرصةذكركاظم عبدالعباس ناهي44785

56دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرنعمة عودة نعيم44816

57دبلوم2الش رش 52946البرصةذكريوسف عبدالجليل علي345857

58دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرلؤي سامي علي390806

ن احمد خرصن145829 59دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرحسير

60دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرمنصور فاضل عبدالرحيم45085

61دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرماهر عادل مدهور44517

62دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرعبدالكريم منعم خرباش345935

63دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرمهدي وسام محسن345937

64دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرمنتظر محمد غالي145767

65دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرحسن كريم فلس145797

66دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرعلي اسماعيل جابر345860

67إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرعبدهللا كاظم جمعة44751

ي شحيت59457
68إعدادية2الش رش 52946البرصةذكربشار سبب 

ن منصور45130 69إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرعلي عبدالحسير

70إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرسالم مردان جاسم58287

71إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرسالم فلس محمد58515

ن491297  عبدالحسير
72إعدادية2الش رش 52946البرصةذكراحمد مصطفن

73إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرماجد خلف جابر345944

74إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمحمد سلمان عودة58638

75إعدادية2الش رش 52946البرصةذكريوسف خلف خرصن345844

76إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرسجاد ابراهيم كاظم345940

77إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرطعمة مردان جاسم44908

ن491178 78إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرجواد علي عبدالحسير

79إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرنورالدين حسن عبدهللا345854

1ماجستير2الش رش 52946البرصةذكرصفاء عدنان منصور43867

ن ديوان43208 2بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرنزال امير

3بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكركرار عبدهللا كاظم57055

4بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرواثق محي سلمان46024

5بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرجابر يونس كريم346203

6بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرحيدر عزيز كاظم43184

7بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرفؤاد جاسب جميل43542

8بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرمشعل نعمة عبداللطيف46249

9بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرعلي سالم مردان43699

10بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرعبداالمير ماجد عبداالمير346640

11بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكراباذر جاسم محمد345931

12بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرسامي ناجح امجيدي145140

13بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرقاسم سمير علي345956

14بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرموس عباس عبد346034

15بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرباقر محمد علي145509

16بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرعلي صباح كريم43169

17بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرامجد جمعة نارص43575

18بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرعباس حامد عبدالكريم145169



19بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكررامي حامد منصور345959

ن345964 ن نارص عبدالحسير 20بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرعبدالحسير

21بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرعقيل عبدالودود عبدالكريم46402

ن عبدالواحد عبدهللا43382 22بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرحسير

ن كريم43724 23بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكراكرم عبدالحسير

24بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرعالء سعد مسلم346091

25بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرمحمد حمود محمد56412

26بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرمنتظر حميد ناصح345957

27بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرمحمد حبيب محسن56816

28بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكررشوان محمد شليج56786

29بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرنظير ساهي كريم45906

30بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرصادق مهدي محمد56434

31بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرحيدر فيصل قاسم43918

32بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرعلي عبدالجبار كاظم56772

33بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكراحمد فارس علي491393

34بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرعلي عبدالرسول حسن345958

35بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكروائل حيدر مكطوف56430

36بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرزينالعابن سالم مردان43642

 علي347013
ن 37بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرحسن حسير

38بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرمحمد نبيل عاشور56402

ن صياح46198 39بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرامل عبدالحسير

ن يونس كريم346219 40بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرحسنير

41بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرياش كريم فلس56733

42بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرحسن ناظم عبدالكريم43879

43بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرسالم عبدالحسن كاظم56512

44بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرمنتظر سلمان مطرود56407

45بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرحسن عبدالكريم علي345920

46بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرغياث طالب عامر43152

47بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكركرار مسعود خشن145449

ي عامر46491 48بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكربدر زاج 

49بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرفاضل حسن كريم47156

50بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرمقداد احمد نارص43853

ن45820 51بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرعلي صباح عبدالحسير

52بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرعلي محمد علي145062

53بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرعلي محسن مردان46439

54بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرنوفل محمود صالح56690

ي جابر46039 55بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرمحمد ناج 

56بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرمحمد حسن بدر346116

ن جابر46942 57بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرجبار عبدالحسير

ن نعمة عبود43653 58بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرحسير

59بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرعباس كريم كاظم46710

60بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرسجاد شاكر طالل345975

61دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرنور حسن كرين46169

62دبلوم2الش رش 52946البرصةذكراحمد عبداالمير قاسم46727

63دبلوم2الش رش 52946البرصةذكراسامة فارس علي491415

64دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرماهر محمد علي145464

65دبلوم2الش رش 52946البرصةذكراحمد جبار كاظم56471

ي56895
66دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرسجاد محمد راصن



67دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرمحمد صالح مردان56426

68دبلوم2الش رش 52946البرصةذكركرار منصور محيل345950

69دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرمرتضن سلمان عودة46570

70دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرازهر موس عبد345988

71دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرعزالدين رياض زعالن388749

ن اوحيد345966 72دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرمروة مفي 

73دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرعلي عبدالحسن عبدالقادر345953

ن حبيب389068 74دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرعلي حسير

75دبلوم2الش رش 52946البرصةذكركرار نعمة عبداللطيف43634

76دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرصباح صالح مردان43952

77دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرسعد يوسف علي491422

ن44504 78دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرعباس عبداالمير عبدالحسير

79دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرمصطفن كريم عودة388900

80دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرمنير عبداالمير عبدالزهرة43789

81دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرفاضل عبدالزهرة خضير145477

ن56497 82دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرعباس علي عبدالحسير

83دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرحيدر عبدالودود عبدالكريم43835

ن46766 84دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرمازن مرتضن عبدالحسير

85دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرمناف عبدالوهاب سعد45778

ن مردان46344 86دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرعباس حسير

87دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرعلي فالح ضمد346015

88دبلوم2الش رش 52946البرصةذكروالءالدين عدنان عبدالباري43928

89دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرجعفر احمد خرصن43800

90دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرعلي محمد باشخ43994

ن45813 91دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرعلي مرتضن عبدالحسير

92دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرساجد مهدي ساجت46460

93دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرمحمد عبدالستار جبار145441

ن346283  عبدالحسير
94دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرمحمد مصطفن

95دبلوم2الش رش 52946البرصةذكراحمد ماجد عبدالكريم43120

96دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرابراهيم علي مجيد56424

97دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرعباس نجم عبد43624

98دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرانور عبدالكريم كاظم345954

99دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرحسن هادي خضير43965

100دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرزينعابدين ابوذر عبدهللا46265

101دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرعبدالكريم حسن عبدالكريم46177

102دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرمؤمل حامد جابر57025

ن45800 103دبلوم2الش رش 52946البرصةذكرحسن نارص عبدالحسير

ن عبدالزهرة ناهي44088 104إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرحسير

105إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرحسن مسلم غانم145355

106إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرعلي موفق سالم43251

107إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرعلي الهادي فؤاد محسن57183

108إعدادية2الش رش 52946البرصةذكراياد رزاق طعمة44097

109إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرعلي حسن طغمة57921

110إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرامير عبدالودود عبدالكريم44116

111إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمنتظر مهدي محمد57297

112إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمرتضن حسن عبدالكريم57587

113إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرسيف حامد منصور45506

114إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرعلي عادل سالم43280



115إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرحسن عبدالرسول حسن145367

ي45545 116إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرعلي محمد لعيب 

ن389102  علي حسير
ن 117إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرحسير

ن57988 118إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمهدي صالح عبدالحسير

119إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمحمد محسن سكر45259

120إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرحيدر عبدالكريم دغالوي145422

121إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرعلي عبدالكريم علي346012

122إعدادية2الش رش 52946البرصةذكركاظم طعمة هادي44595

123إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمحمود حسن عبدالكريم145388

124إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرعقيل عبدالحسن جابر43770

125إعدادية2الش رش 52946البرصةذكركاظم احمد نارص145424

126إعدادية2الش رش 52946البرصةذكركرار عبدالودود عبدالكريم44051

127إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمنتظر احمد كاظم57286

128إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرحسام عبدالشيخ سالم345949

129إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرعباس محمد عاصي44668

130إعدادية2الش رش 52946البرصةذكركرار رياض مفتاح45324

131إعدادية2الش رش 52946البرصةذكركرار عباس كرين145407

132إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرصادق خلف جابر57313

ن145492 133إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمحمد احمد حسير

134إعدادية2الش رش 52946البرصةذكررضا عباس قاسم491349

135إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمحمدرضا عبدهللا كاظم58048

136إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمحسن عبدهللا كاظم45616

ن جميل مردان57223 137إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرحسير

138إعدادية2الش رش 52946البرصةذكربالل محمد عبدالمهدي389274

139إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرعباس عبداالمير حسن44029

 علي145357
ن 140إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمهند حسير

141إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمحمدباقر عبدالحسن عبدالقادر43230

142إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرذوالفقار فوزي جابر145377

143إعدادية2الش رش 52946البرصةذكراحمد نعمة عبداللطيف45295

144إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرجعفر علي عودة389179

145إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرتميم جبار فاضل44081

ن145395 146إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرايمن عودة حسير

147إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرخالد وليد شالل145114

148إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمحمدمهدي عبداالمير قاسم145661

ن491356 149إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمؤمل محمد عبدالحسير

150إعدادية2الش رش 52946البرصةذكركرار عبدالكريم دغالوي145696

151إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرابراهيم خالد فاضل57544

152إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرعلي فلحي حسن345797

ي عبدالرحيم عبدهللا57386
153إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرهانن

ن خشان145370 154إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرعلي حسير

155إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمحمد عبدالوهاب عبدالرزاق44010

ن كريم57355 156إعدادية2الش رش 52946البرصةذكراحمد عبدالحسير

157إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرحسن غازي جريو45150

158إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمحمد رجب صبيح43261

159إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمحمدباقر علي قاسم345818

160إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمحمدرضا اسماعيل جابر345888

 علي43217
ن 161إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرليث حسير

ن43239 162إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمقتدى عبداالمير عبدالحسير



163إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرعلي نعمة مرزوق47133

164إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرعصام جاسب حيدر145398

165إعدادية2الش رش 52946البرصةذكراحمد قاسم زعالن349960

166إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمهدي عماد كاظم491315

167إعدادية2الش رش 52946البرصةذكررضا مهدي زعيبل44844

168إعدادية2الش رش 52946البرصةذكراحمد فرج خضير145225

169إعدادية2الش رش 52946البرصةذكراحمد عبدالزهره سلمان345900

170إعدادية2الش رش 52946البرصةذكروائل عبدالزهرة خضير56716

171إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرليث ماجد عبدالكريم145134

172إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرعادل عدنان عامر57515

 علي مطرود57238
ن 173إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرحسير

174إعدادية2الش رش 52946البرصةذكراحمد ابراهيم خليل345834

175إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرحسن عبداالمير حسن345913

176إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمحمد عطية سعدون345879

177إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرعلي جاسم عاشور58039

 علي45657
ن 178إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرعلي حسير

ن عالء جاسب345933 179إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرتحسير

180إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرحسن محسن سكر45183

ن عبدالكريم دغالوي145433 181إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرحسير

182إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمحمد برزان سلمان43326

ن ايوب محمد43316 183إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرحسير

ن145624 184إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرامجد جاسم عبدالحسير

185إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمحمد حسن طعمة345827

186إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمرتضن احمد سلمان43270

187إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرزين العابدين عباس كرين345922

188إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرحسن عبدالكريم عباس57330

ن احسان صبار45690 189إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرامير

190إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرذوالفقار رجب صبيح45625

191إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمحمدرضا مرتضن عبدالخالق145567

ن رحيم خزعل57766 192إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرحسير

 علي57824
ن 193إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرعلي حسير

194إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرمحمد جاسب يوسف345876

195إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرحيدر محمد شنان491319

ي57007 196بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرماهر محمد عبدالنب 

197بكالوريوس2الش رش 52946البرصةذكرمحمد عبدالكريم اسحاق56637

198إعدادية2الش رش 52946البرصةذكراعتماد دشر مجبل43904

199إعدادية2الش رش 52946البرصةذكرحيدر عباس فياض45495

1بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىنوال جواد كاظم44800

2بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىاشاء عبيد مغامس45255

3بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىانوار كاظم جودة390673

4بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىعفراء عبدالحر عني 145835

5بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىسهاد عبدالطيف نارص44765

6بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىعلية صبيح طالل345835

7بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىنورا ثائر عباس59141

8بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىزهراء عبدالودود عبدالكريم44823

9بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىزينب دهام مهودر59665

10دبلوم2الش رش 52946البرصةأنبىنعيمة مطرود شياع44652

11دبلوم2الش رش 52946البرصةأنبىكريمة حيدر عبود44925



12دبلوم2الش رش 52946البرصةأنبىاسيا صباح كريم390828

ن كاصد44563 13دبلوم2الش رش 52946البرصةأنبىزينب حسير

14دبلوم2الش رش 52946البرصةأنبىسوسن كريم جابر58377

15دبلوم2الش رش 52946البرصةأنبىرنا عبدالحي عبدالحسن345943

16إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىلبيبة قاسم خليل58210

1ماجستير2الش رش 52946البرصةأنبىهدى حسن طعمة57086

2بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىمريم قاسم خضير46327

3بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىلمياء ساهي كريم47077

4بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىايمان محمد عامر56919

5بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىسارة هيثم احمد45932

6بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىبتول فلحي حسن346105

ميعاد عبدالجليل علي56954
7بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبى

8بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىحسنة محمد عبيد43746

 علي43823
ن 9بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىمريم حسير

10بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىايمان عباس حاتم45797

11بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىبتول عدنان عبدالباري43933

12بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىمروة عبدالزهرة ناهي43974

ي45753 تغريد هاشم عبدالنب 
13بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبى

هللا44073 14بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىمريم هاشم خير

15بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىزينب عبدالرزاق ياش43160

16بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىحوراء ثائر عبدالصمد46091

17بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىايام جاسب جميل43391

18بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىوديان ثائر عبدالصمد43348

19بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىنىه عباس حاتم56619

20بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىرغد موس جي 346024

21بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىنور فلحي حسن345962

22بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىوسن محمد عبيد56975

ى عارف صدام145519 23بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىبرسر

24بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىمنار ناصح سعدون346152

25بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىمعصومة جاسم محمد345941

26بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىعال رعد بدر345915

ن جمعة145498 27بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىسح  تحسير

رحاب علي شوكان46787
28بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبى

29بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىايمان حسن بدر345981

30بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىنبا طالب نجم43194

31بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىامال حافظ جاسب56576

ن عبدالكريم دغالوي145247 32بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىحنير

33بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىاسماء اسماعيل جابر346264

ن مصطفن لوج44637 34بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىحسير

35بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىهدى محمدرضا نايف45787

36بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىحوراء عبدالعباس خضير57955

37بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىنباء خالد صادق43361

38بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىوالء عباس صياح43889

39بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىاسيل اسماعيل جابر346244

هللا43716 40بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىدعاء هاشم خير

41بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىرفاد عدنان عبدالباري56680

42بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىاشاء نعمة عبود46778

43بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىزينب فلحي حسن345951



44بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىزينة عماد عبدالكريم43947

45بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىحوراء محمد عبيد47205

46بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىزينب عباس قاسم345928

47بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىانوار مرصن عبدالكريم145323

48بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىالهام ثابت خرباش57072

كوثر زكي كاظم45876
49بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبى

50بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىوديان ابوذر عبدهللا46296

51بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىرنا جمعة نارص43595

52بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىحنان عادل سالم43558

53بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىايمان مانع هندال389033

54بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىسعاد عبدالرحيم جابر145349

55بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىزهراء محمد عامر345923

56بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىسارة جمعة نارص45013

57بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىاديان حسن بدر346141

58بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىاساور ميثم كاظم541778

59بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىسحر عبدالسادة مرزوك345967

60بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىنورس خلف خرصن346536

61بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىاشاء محي سلمان46065

62بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىاسيا جاسم محمد345947

63بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىاالء عبدالوهاب عبدالرزاق43913

ي346443 64بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىسح  رفيق عبدالنب 

65بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىزينب نجم مرزوك346180

66بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىرباب يوسف سالم346074

67بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىحنان بدر سكر43338

68بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىنور محمد شليج56537

ي43090 69دبلوم2الش رش 52946البرصةأنبىريام قيس لعيب 

70دبلوم2الش رش 52946البرصةأنبىبتول برزان سلمان56794

71دبلوم2الش رش 52946البرصةأنبىوالء محي سلمان45839

72دبلوم2الش رش 52946البرصةأنبىاشاء احمد نارص44001

73دبلوم2الش رش 52946البرصةأنبىوديان ماجد عبدالكريم43138

74دبلوم2الش رش 52946البرصةأنبىصابرين نجم عبدهللا541773

75دبلوم2الش رش 52946البرصةأنبىهبة محمد شليج46827

76دبلوم2الش رش 52946البرصةأنبىجنان عادل مدهور196150

77دبلوم2الش رش 52946البرصةأنبىزينب جاسم محمد43983

اسماء علي جعفر57269
78إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبى

79إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىوئام محمد باشخ57141

80إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىفاطمة احمد نارص57898

81إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىساالت مالك نارص43107

82إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىزينب راشد غضبان45975

 علي44790
ن 83إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىسليل حسير

84إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىتف  عبدالودود عبدالكريم44106

85إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىفاطمة عالء الزم45367

86إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىسارة رائد فيصل44023

87إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىامامة حيدر عباس57642

88إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىهدى موس عبد345811

89إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىنمارق ساجد جاسب44927

90إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىبلقيس قاسم سلمان389378

91إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىمريم برزان سلمان44041



زهراء عبدالجليل علي57419
92إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبى

93إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىزينب هماش كاظم345873

94إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىزهراء حامد عبدالكريم345831

كفاية عبدالجليل علي57434
95إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبى

96إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىحوراء نوري محمد45095

97إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىنمارق عبدالرحيم عبدهللا45564

98إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىفاطمة يوسف يعكوب491340

99إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىهدى احمد خرصن44060

100إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىهاجر فالح مهدي58077

101إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىزينب محمد شليج57399

102إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىرسل اسماعيل جابر345898

103إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىزينب عبدالكريم دغالوي345803

104إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىدعاء رحيم حشيف345905

105إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىنور عايد محمد389442

106إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىبتول حنضل حسن145413

107إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىميساء ثابت خرباش57700

108إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىرؤى عدنان منصور44722

ن خشان145364 109إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىسلوان حسير

علياء عبدالجليل علي57459
110إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبى

111إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىزهور كاظم جودة389718

112إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىعلياء ميثم فيصل56660

مروة فاطم علي145589
113إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبى

ن عبيد57374 114إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىحميدة حسير

115إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىجلة نار عبدالرحمن خلف45319

ريام علي خضير58107
116إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبى

117إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىامنة طعمة هادي45329

غدير فاطم علي44754
118إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبى

119إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىمنار عبدالسادة عبود44017

120إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىهبة محسن مردان43294

121إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىهاجر رائد فيصل56745

ن فالح44039 122إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىنجوى حسير

123إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىسح  عبدالرحيم عبدهللا43305

124إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىحنان مهدي صالح541781

125إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىدعاء عزيز كاظم346058

126إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىزهراء قضي عبدالحسن57941

127إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىزينة ساجد محمد56439

رسل علي مزهر45598
128إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبى

نجاة علي خضير57131
129إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبى

130إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىنبا عبدالزهرة عبداالمير145508

ي145053 ي صي 
131إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىدنيا هانن

132بكالوريوس2الش رش 52946البرصةأنبىحليمة صبيح خصاف56419

ي491408
133دبلوم2الش رش 52946البرصةأنبىايفان كامل راصن

134إعدادية2الش رش 52946البرصةأنبىهند جواد كاظم43810

1دكتوراه2الهارث ة 32947البرصةذكريحبر جهاد شبيب508422

2ماجستير2الهارث ة 32947البرصةذكرثائر طالب سلمان127273

3بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرفارس محمود محمد415012

4بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرحسن حمدان جلود151403

5بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرطارق عبدالسادة صغير127556



6بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرعقيل سلمان عبدهللا257895

7بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرسالم عبدالواحد عبدالرضا560246

8بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرمحمد شاكر حمد126832

9بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرعباس عطاهللا معتوك126935

10بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكررياض عبداالمير عبدالكريم508406

11بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرجعفر كامل مهدي415131

12بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرعدي كاظم سلطان127512

13بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرحمد زيدان خلف128389

ن فياض خريبش127537 14بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرحسير

ن128251 15بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرعادل خضير حسير

16بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرجاسم عبدهللا صدام151394

17بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي خنجر جاسم508450

18بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرعبدالجواد كاظم رحمة508419

19بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرزهير حامد كامل127146

ن257886 20بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرنائل خضير حسير

21بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكراحمد هاشم عبيد257924

22بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرمسلم هاشم كريدي508446

23بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرعباس جودة عيىس257933

ن حمدان جلود508459 24بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرحسير

25بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكراحمد داعي عبدالكريم127504

26بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرعالء قاسم محمد127492

27بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرامجد عبدالرضا عبدالستار415232

28بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكررائد حامد كامل127277

29بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرمصطفن احمد فرج508441

30بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرعالء كريم جمعة257930

31بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرمهند عبدالسادة عبدهللا415113

32بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي كاظم عبدالكريم414980

33دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرمصطفن احمد سلمان128283

34دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرفؤاد سالم جابر508456

35دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرجبار خلف فياض508414

36دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي بهاء صيوان151694

37دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرابراهيم مهدي نعمة415222

38دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي جواد ناظم151436

39دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي فياض خريبش126813

40دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرمحمد جاسم كريم127161

41دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرحاتم ابوالهيل مسلم415204

42دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرمحمود جاسم مالح151509

43دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرعبدالرحمن احمد سلمان257906

44دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرمحمد خلف نيشان128405

 علي151487
ن 45دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرمهدي حسير

46دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرحيدر كامل مهدي415145

ي127543 47دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرنوفل محمد عبدالنب 

ن415076 48دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرجعفر موس حسير

49دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرجاسم مريود عناية415182

50دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي كاظم هاشم551161

51دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكراحمد ايوب حسن151427

52دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرجواد كاظم سلطان415193

53دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرفرحان محمد منصور415162



54دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرهاشم محمد سلمان151525

55دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرباقر جمعة حمود415105

56دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكركامل خلف فياض415098

57دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرهادي جبار مصبح151681

ي508462 58دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرحازم محمد عبدالنب 

59دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرصالح حسن محمد127525

60إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعالء عيىس احمد151474

61إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرهادي داخل عبود257953

62إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرباسم عبدالسادة صفير127134

63إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكررحيم عبدهللا داخل127153

64إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكركاظم عطاهللا معتوك127103

هللا سعدون508417 65إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرمؤيد خير

66إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرمرتضن احمد سلمان128414

67إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي صباح عبدالحسن508428

68إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرضياء عبدالسادة صغير127551

69إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرفراس سالم جابر415152

70إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرجاسم محمد سلمان151666

71إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعبداالمير علي كركي151501

72إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعالء عودة براك127499

1ماجستير2الهارث ة 32947البرصةذكراحمد وادي صالح416397

2دبلوم عالي2الهارث ة 32947البرصةذكرعبدالرضا شامل طاهر126878

3بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرمحمد عبدهللا سلمان417680

4بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرمجيد سلمان عبدهللا418145

5بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرحسن صالح بجاي127616

6بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكراحمد كاظم بدر128070

7بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرصالح نوري جليل388671

8بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرعقيل محمد جابر128063

9بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرحسن فراس صيوان417573

10بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرفالح عبدالزهرة بدر126849

11بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرظاهر كريم عناية126834

12بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي ابراهيم مهدي418180

13بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكراحمد عبدالزهرة بدر126862

14بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرحيدر جبار عبدالسادة127913

15بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرسجاد طاهر كريدي126958

هللا ناظم150438 16بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكررضا خير

ن127702 17بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرمرتضن صباح حسير

18بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرمحمد كريم محمد126810

19بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرعبدالستار جبار مصبح150625

20بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرمنتظر صالح حسن258104

 علي محسن418133
ن 21بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرحسير

22بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكررعد احمد فرج150532

23بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكركرار عبدالكريم منصور258086

24بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكراحمد تركي لفته126991

25بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرسجاد عباس شبيب126903

ن سلمان عبدهللا418083 26بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرحسير

27بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي جودة بارح128593

28بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكراحمد سالم خلف126898

29بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرمحمد طالب حمدان126825



30بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكريوسف هيثم حالوي128237

31بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرحيدر جاسم مريود418105

32بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرمحمد محسن فاضل508503

33بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرعباس جمعة حمود258089

34بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكراسامة سمير ماري418354

35بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرمرتضن لفته كريم560276

36بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرمنتظر رحيم عبدهللا126924

ن صباح سلمان150511 37بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرحسير

38بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكراحمد خريبط رجب127899

39بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرمحمد ياش عبدالرضا258173

40بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرحيدر جبار خلف508492

41بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرمحمود عبدهللا سلمان417576

42بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكررسول عاشور سعد126788

43بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرصادق هاشم فرج127727

44دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرضياء سليم صادق150541

45دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرمرتضن طالب فزع560279

46دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي خالد مصبح508852

47دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرمصطفن صالح بجاي126800

48دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي محمود محمد418393

49دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرحيدر سادة صدام417989

50دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرفاضل ليلو شنشول150479

ن عبدالكريم150374 51دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي حسير

52دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرمرتضن ناظم خريبش126778

53دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرضياء محمد صالح418156

54دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي حمدان عبدالباري127890

55دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرادريس احمد فرج150503

56دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي نائل خضير258069

57دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي شالل محمد150522

58دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرصباح نوري جليل393775

59دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكررائد لطيف خليل127988

ن شهاب حمد127009 60دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرحسير

61دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرعمار ياش محمد127972

62دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي مزعل عيال508500

63دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرعباس صالح شاكر126792

64دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرمنتظر غالب عبدعلي258076

65دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرحسن عبدالزهرة بدر126838

66دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرحيدر عبدالزهرة بدر127927

67دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرمحمد كريم قاسم150275

68دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرشمد صبيح دعيم127577

ن وليد خالد150676 69دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرحسير

70دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرزين العابدين علي حسن126930

71دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي وحيد مطرود127907

72إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرمنتظر جبار عبدالسادة128032

73إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرحمزة شاكر كريم258276

74إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكركاظم فوزي عبدالسادة127661

75إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرسامي كاظم عبدالكريم128419

ن حمدان عبدالباري127810 76إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرحسير

77إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكريوسف خليل مريود508745



78إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرمثبن سمير ماري417820

79إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعباس مسلم كريم151078

 علي داخل151167
ن 80إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرحسير

ن مصطفن حميد258241 81إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرحسير

82إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرموس علوان شياع127297

ن128018 83إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرحيدر داخل عبدالحسير

84إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرحمزة كاظم عبدالكريم150842

هللا بدر508801 85إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعباس خير

ن عبدالحي508858 86إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرمحمد حسير

87إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرابراهيم يونس ذهب548354

88إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرمحمد عبدالهادي خالد258079

89إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرمحمد لطيف محمد417789

ن عبدالكريم128039 90إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرسجاد حسير

91إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرحيدر محسن فاضل508860

92إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرزين العابدين علي عباس150900

93إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي كريم محمد508768

94إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرمحمد رياض عبدالسادة258211

95إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكركاظم قاسم مريود416787

96إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي عباس محمد127780

ن عبدالخالق سعدون127995 97إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرحسير

98إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكركرار عبدالرضا ليلو128312

99إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي غانم عطوان417292

100إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرحسن علي عبد552288

101إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي مشاري ذاري508856

ن عبيد128124 102إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكراحمد عبدالحسير

103إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعباس جاسم مريود416461

ي417538
ن
104إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرسجاد حسون صاف

105إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي شامل طاهر127889

106إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعالء عبدهللا فياض127143

107إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكركرار حميد مرزوق151287

108إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرليث كريم عناية417761

109إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكراحمد ناظم حازم127642

110إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي حسن عبدالستار508493

111إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرحسن جاسم مريود417593

112إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعادل عدنان مصطفن508814

113إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعباس عالء مطر508845

114إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعباس عواد حسن151171

115إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرجعفر كامل موس150956

116إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرمحمود حسن عطوان417238

117إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعباس تغب مسلم151233

ن عالء عيىس508842 118إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرحسير

119إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرحيدر هاشم عبدالحسن151062

120إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرطالب مشتاق عودة151070

121إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعمار سالم عداي258293

122إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي غضبان عبود508837

123إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعبدهللا عبدالسادة عبدهللا417566

ن لفته417001 124إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي حسير

125إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرمحمدصادق جعفر عبدالرزاق128023



126إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرحيدر لطيف طالب127864

127إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعقيل جهاد صدام128506

128إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي نجم عبدالرزاق126887

ي شعبان417499 129إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرحيدر عبدالنب 

ن عزيز جميل560252 130إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرحسير

131إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرهادي عبدالصاحب عبدالعباس127939

132إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكراحمد ستار جبار552251

133إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرمصطفن لفته كريم552260

ن128086 134إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرقيرص محمد حسير

135إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكراحمد عبد الحسن عبدالعزيز417849

136إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعباس وليد خالد151211

ي كريم151159
137إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرمحسن هانن

138إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعالء عبدالخالق عبدالرزاق126772

ن417965 139إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرمنتظر علي حسير

ن حمدان127690 140إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي حسير

141إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعباس كاظم عيىس127668

142إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرسجاد عبدالخرصن طالب127652

143إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرحيدر كاظم كاطع560256

144إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرمنتظر علي داخل151219

145إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعبدهللا فراس صيوان417622

ن عبيد258234 146إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكروائل حسير

147إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرمصطفن كامل خلف508808

148إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرحيدر علي حسن128173

ن عبدالحي508861 149إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي حسير

150إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكراحمد لطيف طالب126821

ن صباح عزيز508739 151إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرحسير

152إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي لفته كريم552273

153إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرحسن علي محسن150857

154إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرمحمدمهدي لفته كريم552270

ن416491 155إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعقيل نعيم حسير

156إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرحسن حمود رزي    ج258259

 عبدعلي مسعد128450
157إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرمصطفن

158إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرسالم محمد كريم508851

ي417547
ن
159إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعباس حسون صاف

160إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرمحسن غازي رسول128210

161إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكراحمد صباح جمعة126795

162إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرضياء شهاب احمد258253

163بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرصفاء وارد عبدالرضا127464

164بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرمحمد كاظم محسن127933

165بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةذكرباسم خلف فياض150464

ي417979 166دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرعلي عطية لعيب 

167دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرسليم صادق عبدهللا150551

168دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرخليل مهنة جاسم126815

169دبلوم2الهارث ة 32947البرصةذكرميثم صالح حسن127489

170إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكراحمد حمود شنيل418092

171إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكريوسف عبدعلي حمود127918

ن محمد شبوط418347 172إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرحسير

ي508497 173إعدادية2الهارث ة 32947البرصةذكرعودة عطية لعيب 



1بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىنديمة عبدالمجيد محمد508411

2بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىسندس فارس عباس257941

3بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىحسيبة حسن محمد128376

4بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىرباب عمران جاسم508444

االء تركي لفته128397
5بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبى

مريم علي عباس151605
6بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبى

كوثر علي داغر127268
7بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبى

8دبلوم2الهارث ة 32947البرصةأنبىانتصار سيف عناد415215

9دبلوم2الهارث ة 32947البرصةأنبىحنان غضبان عبدالرضا257946

10دبلوم2الهارث ة 32947البرصةأنبىفليحة حسن محمد128381

11دبلوم2الهارث ة 32947البرصةأنبىنغم فيصل غازي415245

12دبلوم2الهارث ة 32947البرصةأنبىهناء وحيد مطرود508408

ي257917
ن
13دبلوم2الهارث ة 32947البرصةأنبىوحيدة كامل صاف

14دبلوم2الهارث ة 32947البرصةأنبىعذراء كاظم دينار151409

15دبلوم2الهارث ة 32947البرصةأنبىبيداء حسن محمد127521

16دبلوم2الهارث ة 32947البرصةأنبىاعياد داعي عبدالكريم415120

17دبلوم2الهارث ة 32947البرصةأنبىساجدة حسن محمد127533

ى عودة جاسي151483 18إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىبرسر

ي جابر127940
1بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىفاطمة شمحن

2بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىختام سادة صدام508481

3بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىمريم جبار عبدالسادة127924

ي جابر127957
4بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىتالية شمحن

5بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىضح خالد كاظم258095

6بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىمريم شاكر مرزوك417558

7بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىايات حمدان عبدالباري418207

8بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىشهربان عبدالحكيم حميد508792

9بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىهدير عالء عيىس127866

10بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىزينب سفيح جياد127964

11بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىزينب تركي لفته126972

12بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىفاطمة ليلو شنشول150356

13بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىغصون صباح سادة416975

ميامي لطيف عودة126949
14بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبى

15بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىاشاء عبدالزهرة طعمة126916

ي جابر127946
16بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىهاجر شمحن

17بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىمريم كامل خلف418271

18بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىاشاء علي عباس418169

وز تركي لفته126982 19بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىفير

فاطمة علي داغر126938
20بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبى

21بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىحوراء كريم ابوالهيل127813

22بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىرسل خرصن غضبان150449

23بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىسناء هادي داخل127846

24بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىنذيرة حسن محمد126910

25بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىغفران عبدالزهرة بدر126871

26دبلوم2الهارث ة 32947البرصةأنبىمريم عبدالحكيم حميد508485

ن قاسم محمد418193 27دبلوم2الهارث ة 32947البرصةأنبىياسمير

28دبلوم2الهارث ة 32947البرصةأنبىفرقان فالح قاسم127509

ن127857 29دبلوم2الهارث ة 32947البرصةأنبىحسناء جمعة شنير

30دبلوم2الهارث ة 32947البرصةأنبىافراح جاسم جي 418366



31دبلوم2الهارث ة 32947البرصةأنبىسارة وحيد مطرود127396

32دبلوم2الهارث ة 32947البرصةأنبىنغم جميل مهدي126943

اد151180 33إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىسىه حمدان شر

34إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىاشاء صكبان عباس128056

35إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىنور جمعة حصموت128047

36إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىزينب الحورا حميد هاشم417513

فاطمة عبداالمير علي151227
37إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبى

38إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىنورالهدى كاظم خلف508820

39إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىنور هاشم عنيد128132

40إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىتبارك خرصن غضبان151051

41إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىرؤى عبداللطيف حميد416353

ي داخل508753
42إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىاسماء راصن

ي127978 43إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىعطارد رسن حويح 

44إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىزينب جبار خلف508833

45إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىنورة كاطع سعد416424

46إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىزينب عبدالحكيم حميد508847

47إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىنور كاظم كاطع417322

ريام علي نصير508762
48إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبى

49إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىهيام سالم عبداالمام128050

رباب علي عباس150928
50إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبى

51إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىزينب جبار مصبح150655

52إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىزينة قاسم مريود417586

53إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىزينب ليلو شنشول151191

54إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىمها كامل خلف508827

55إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىبتول طالب نارص151184

56إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىسناء صكبان عباس128024

57إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىفاطمة نرص مرزوك151304

58إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىهديل عالء عيىس244759

59إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىمريم كريم ابوالهيل128548

ي127289 60إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىزهراء رسن حويح 

61إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىزهراء مالك احمد258248

62إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىانعام عبدالزهرة طعمة128095

ي552280
63إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىزينب ساجد طريفن

64إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىايات رشيد شنشول151200

زهرة علي سلمان417523
65إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبى

66إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىفاطمة جمعة حصمون128106

ن فزع127667 67إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىفاطمة عبدالحسير

68بكالوريوس2الهارث ة 32947البرصةأنبىزينب علي عبدهللا258108

69دبلوم2الهارث ة 32947البرصةأنبىهيفاء عبدالعباس طابور150384

70دبلوم2الهارث ة 32947البرصةأنبىماجدة رحيم محمد418006

ي150321
ن
71إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىسعدية عبدالكريم صاف

72إعدادية2الهارث ة 32947البرصةأنبىزهراء حميد هاشم416327

ي175457  عبدالعظيم عبدالنب 
1دكتوراه2دجل ة 32948البرصةذكرمرتضن

ي تقيج126213 2دكتوراه2دجل ة 32948البرصةذكرعلي لعيب 

 صالح علي509577
3ماجستير2دجل ة 32948البرصةذكرمصطفن

ي فالح422868 4بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرمحسن عبدالنب 

5بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرحميد مجيد مهودر422934

6بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرسالم خلف حسن422855



7بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرسعد عبدالهادي صالح422976

8بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرمحمدباقر عبدالعزيز نديم126214

9بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرمرتضن سلمان ابراهيم175436

ن عبدالعزيز نديم175474 10بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرحسير

11بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرعالء عبدالمحسن دراج175429

12بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرحسن سلمان ثجيل175250

13بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرموفق نجم عبدهللا175358

14بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرسعد مول عبدهللا545203

15بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرجعفر عبدالغفار مخيلف175467

16بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرمشعل مول عبدهللا422875

17بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرحيدر ساجت مجيد175185

ن126143 18بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكركريم نوري عبدالحسير

19بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرعصام زكي جاسم422846

20بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكراسامة طارق سالم175513

21بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرمنتظر كامل شاكر126196

22بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرخلدون صالح عباس422412

23بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرجبار وسىمي حميد175371

24بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرمهدي علي مهودر126170

25بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرزهير عطية كريم422889

ن ساجت مجيد422984 26بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرحسنير

27بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرعلي شاكر نوري175492

28بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكراحمد فيصل مزهر509581

ن حوشان كريم175422 29بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرحسير

30بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرحامد طالب بنيان509611

31بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرابراهيم عون كطافة509607

ن هادي حميد126175 32بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرثمير

ي هاشم545236
33بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكراحمد تف 

34بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكراحمد كاظم عجيل125162

35بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرشهاب حمود فالح509582

36بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرزيدون مازن جبار126189

37بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرحيدر ظاهر عطية175445

38بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرمهيمن غازي نارص175480

39بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرعباس عبدالرحيم سالم126164

40بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرحسن عبود كامل175414

41بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرجعفر فيصل مزهر126135

ن سالم125226 42بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرعلي عبدالحسير

43بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكراحمد عبداالمير عبدالزهرة509605

44دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرعبدالهادي سعد عبدالهاي545200

45دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرفالح حسن محمد124620

46دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكروجيه عباس يوسف509609

47دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرباسم سلمان محمد509580

48دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرصالح حسن فاضل175583

49دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرعقيل سلمان قاسم422862

ن حاتم422697 50دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرفارس عبدالحسير

51دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكراحمد حسن عبيد175379

ي545220 52دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرعباس عبدالعظيم عبدالنب 

53دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرضمد عبدالسادة عبدالجليل423001

54دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرحمزة عباس قاسم175348



55دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرمحمود سامي فايز509574

56دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرقاسم محمد جياد126182

57دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرزياد طارق سالم175505

58دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرحيدر عبدهللا عباس175315

59دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرعالء جمعة عبد422944

60دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكركرار ديوان نارص509599

61دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرحيدر علي جاسم126210

ن فارس عذيب423118 62دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرحسير

ن126199 63دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكررحيم نوري عبدالحسير

64دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرحسن عبدالوهاب نارص126154

ن عبدالرسول509570 65دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرمؤيد ياسير

ي124682 66دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرعلي عباس عبدالنب 

67دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرجالل محمد لطيف125155

68دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرمرتضن محمد لطيف422967

69دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرعلي محسن ياش124616

70دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكركرار باسم نارص422434

71دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرمؤيد عبدالكريم مطلق422704

ن422711 72دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكراحمد خليل حسير

ن175205 73دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرزهراء عبدالوهاب عبدالحسير

74إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرماجد محسن مزعل422769

75إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرحميد هاشم محمد125170

76إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكركرار اوهيب سلمان422381

77إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكراحمد نوري كريم175387

78إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرطاهر مردان جازع126179

79إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكراسعد فيصل مزهر422923

80إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرمحمود خضير دراج175282

81إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعالء فاضل كاظم125184

82إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكراحمد طالب عبود422643

ن يونس شندي422722 83إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرحسير

84إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكراحمد سالم رمضان422950

1بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرعلي عبدالعليم عبدالواحد509845

ن يحبر جاسب124704 2بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرحسير

ي125987 3بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرحيدر عبدالكريم العيب 

4بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرمحمد جعفر هاشم125955

5بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكراحسان فهىمي جالي124868

 علي طعمة125911
ن 6بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرحسير

7بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرحمدي احمد شهيب172713

8بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرحسن حيدر علي425195

9بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكروداد توفيق رمضان125363

10بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرعبدالزهرة سامي فايز509678

ي عبدالمحسن شبوط509810
11بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرهانن

 علي صادق424943
ن 12بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرحسير

13بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرمصطفن وسام عبدالزهرة175901

14بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرمحمد خالد داود509827

ي125930  اشنيشل العيب 
15بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرمصطفن

16بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرمرتضن يعقوب هادي125924

17بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكراسعد حمزة عباس172701

ن حاتم424776 18بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرشاكر عبدالحسير



19بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرعلي عبدالرحمن حمود125878

20بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرحسام حمزة عباس424139

21بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرعبدعلي سمير غالب124802

ن124606 22بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكراحسان توفيق حسير

23بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرعلي احمد قاسم509662

24بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرجعفر شاكر نوري174371

25بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرفاضل عباس هاشم124953

26بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرمهدي طاهر حميد509816

27بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرعلي احمد عبدالواحد124880

ي عبدالزهرة424240 28بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكراحمد خير

29بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرفالح مهدي جعفر174420

30بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكروسام نعمة خضير174430

ن بناي فاضل172405 31بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرحسير

 علي ساجت425271
32بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرمرتضن

33بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرعلي نارص طاهر425263

 علي ساجت424570
34بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرمصطفن

ن برغش174387 35بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرعلي عبدالحسير

36بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرطالب عبدالحليم طالب124765

ن طالل كاظم125935 37بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرحسير

ن عبدالواحد174441 38بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرعقيل امير

39بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكركرار عبدالخالق طالب174459

40بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرحيدر كريم علي425420

41بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرمحمد شاكر نوري174357

42بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرمحمد شاكر غالب124837

43بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكراحمد غانم شاكر425804

44بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكربسام كاظم ظاهر125945

45بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرمحمود عدنان هاشم509835

46بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرعبدالعزيز عبدالكريم طالب124779

47بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكراحمد سلمان عبدالحسن509829

48دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرمحمد كريم عبدالواحد509838

ن عبدالحي125976 49دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرعلي حسير

ن برغش172492 50دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرمحمد عبدالحسير

51دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرعلي حسن سلمان425207

52دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرمهند احمد جاسم425812

53دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرعباس صالح عمارة425171

ن خضير125293 54دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرعالء عبدالحسير

55دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرسجاد عبدالصاحب داود425393

ي509840 56دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكربيان عبدالعظيم عبدالنب 

57دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرليث محمد رمضان174302

ن مسلم كاظم125885 58دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرحسير

59دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرمرتضن عباس هاشم124598

60دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرعلي حسن وادي172377

61دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكراحمد عبدالرحمن لفته174571

62دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرعلي خليل خليفة425331

63دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرعلي خالد رحمة425156

64دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكركرار احسان عبدالكريم425438

65دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكراحمد قاسم محمد124590

66دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرعلي رمضان كاطع125316



 علي موس425794
ن 67دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرحسير

68دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكركرار حمزة عباس124613

69دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرفاضل يحبر مجيد125904

70دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكراحمد ناظم عطية425285

ن124631 71دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكراحمد علي حسير

72دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرعباس كريم علي125324

73دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرعلي وحيد بهجت425319

 علي125949
ن 74دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكريوسف حسير

75دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكراسامه نارص مزعل125969

76دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرمحمد حمزة عباس124582

77دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرعلي بدر جراد125984

78دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرمحمد قاسم مزعل125367

79دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرحسن نارص نوري172611

ي425344
80دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرسالم خلف شغان 

81دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرجليل لطيف علي125961

82دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكراحمد صالح عمارة425184

هللا125989 83دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرذيالفقار حيدر خير

84دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرمحمد نارص عبدالرضا124624

85دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكريوسف ابراهيم داود425132

86دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكراحمد نارص نوري172735

ن كريم جابر509847 87دبلوم2دجل ة 32948البرصةذكرحسير

ن مجري423818  عبدالحسير
88إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرمصطفن

89إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرحسن رشيد عبدالباري509705

ن424963 90إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعمار علي عبدالحسير

91إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرهاشم عباس هاشم125603

92إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعلي زكي حميد509698

93إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعقيل وليد بهجت424984

 سامي طعمة509733
ن 94إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرحسير

95إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكريحبر قاسم محمد124599

96إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرنائل شالش شهاب424045

97إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرمنتظر قاسم حميد126406

98إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرمهيمن حيدر عبدالرزاق509721

99إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعلي حميد خضير423758

100إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعلي اكي  محمد لطيف125539

101إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرضياءالدين محمد مجيد174543

102إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعباس فيصل مزهر126296

103إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعلي حمزة عباس545214

104إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرسجاد جاسب عبدالرضا125020

105إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرريكان جاسب صالح425000

106إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكروعد جميل شهيب175868

ي124928
ن
107إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرمحمد جاسم عوف

108إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرحيدر كرار اوهيب176208

109إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرحسن محمود جاسم176187

110إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرمحمد حيدر علي509663

ي125577
ن
111إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعلي جاسم عوف

112إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرمحمد حسن عبيد176150

113إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعقيل ناصح بندر174528

114إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعلي ابراهيم سلمان125430



115إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرحيدر كاظم محمد175848

116إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعلي باسم حسن509708

117إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرمصطفن اياد حمود509689

118إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرمحمد علي موس423481

119إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرجعفر حسيب عبداالمام175812

120إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعباس شهاب قاسم425252

121إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرمحمد قاسم يونس125426

122إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعالء جهاد شبيب125011

ن برغش176231 123إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعبدالرضا عبدالحسير

124إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرجعفر جواد كاظم509660

125إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرمهيمن حسن عواد125632

126إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعلي اكي  مهند مجيد124605

127إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعبدالحميد عباس هاشم125896

128إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكراحمد توفيق عذاب126331

129إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعلي خليل ابراهيم509738

130إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرابراهيم حميد جاسم125032

131إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرمحمد مهدي خضير126389

132إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعباس مازن جبار125736

ن خالد رحمة176134 133إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرحسير

ي ضاجي هداد423505 134إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرناج 

ي423710
135إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكراحمد مجيد شمحن

136إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكركرار جواد كاظم176292

ن جواد كاظم125359 137إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرحسنير

138إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرمنترصن احمد صادق175943

ي126522  شنيشل لعيب 
139إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرمرتضن

140إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعلي محمد صادق423733

141إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرحيدر عبدالخالق طالب125761

142إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكراحمد قيس نارص423784

143إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرحيدر علي هاشم509740

144إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرحسن عبدالرحيم سالم424612

ن509665 145إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكركرار علي حسير

 علي رمضان519738
ن 146إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرحسير

147إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعقيل كريم بدن545212

148إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرمروان عبدالوهاب نارص124723

149إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعبدالمجيد كاظم مجيد175839

150إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرحميد عقيل عبدالباري509718

ي وحيد124952
151إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكركرار هانن

152إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعزالدين فراس عزيز424954

153إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرمسلم عقيل علي126626

154إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعقيل عباس هاشم124924

155إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكريوسف جعفر عباس126549

156إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرحسن حميد خضير423845

ن طاهر حميد509671 157إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرحسير

158إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرمحمد سامي غالب124942

ن33467 159إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرمحمد مسلم ياسير

ي عدنان مردان423683 160إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرناج 

ن عبدالواحد198022 161إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعلي امير

 جعفر زغير509675
162إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرمصطفن



ن125884 163إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعباس عمار حسير

164إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرمرتضن جعفر زغير125803

165إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعباس سمير غالب125597

166إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرعلي بهاء عبدالمحسن126310

ن509728 ن عبدالوهاب عبدالحسير 167إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرحسير

ن هاشم124993 168بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةذكرعلي عبدالحسير

ي509798
169إعدادية2دجل ة 32948البرصةذكرباسم نارص حسونن

1دكتوراه2دجل ة 32948البرصةأنبىنازك حميد خضير423032

ن423055 سفانة عبدالعالي مفي 
2بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبى

3بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىشور نوري جمر522339

4بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىباسمة محمد سالم175534

5بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىتيسير باقر زباري126116

6بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىنوال رمضان يوسف125203

ي126124 7بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىزينب عباس عبدالنب 

8بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىايات حميد خضير423043

ي126130 9بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىزينة عباس عبدالنب 

10بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىغفران شاكر صالح124662

ن175393 11بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىميالد عبداالمير حسير

12بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىشذى كاصد علوان423088

13دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبىنوال عبيد عبدهللا175294

14دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبىهدى جاسم محمد423070

15دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبىنهلة عبدهللا نجم125166

16دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبىهديل عبدالكاظم عبدالحميد423015

ي175404
17دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبىايمان فاضل حسونن

18دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبىميسة عبد قاسم124626

19دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبىعايده كامل مسافر125197

20دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبىسلوى نجم عبيد422609

21دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبىعقيلة ناصح بندر125192

22دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبىحنان عباس حمزة126162

ن175161 23دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبىاشاء عبدالوهاب عبدالحسير

24إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىحذام عبدالجبار العبدالسيد126205

25إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىخديجة عودة عباس175524

1ماجستير2دجل ة 32948البرصةأنبىفاطمة حميد خضير425742

ن425488 هدى علي عبدالحسير
2بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبى

ن ادريس125934 ق عبدالحسير 3بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىاستي 

ي وحيد124692
4بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىنور هانن

5بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىزهراء بشير هزل172461

ن174450 6بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىزينب عبدالحليم عبدالحسير

ن425729 ايمان علي حسير
7بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبى

هللا عباس509843 8بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىزينب خير

9بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىايمان حميد مجيد126021

10بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىزهراء صادق خلف174500

11بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىسارة مطرب حميد425712

12بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىايمان طاهر فرحان172739

13بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىحوراء عبدالرحمن حمود425753

14بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىزهراء مهداوي نوال125939

ن125508 حنان علي حسير
15بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبى

16بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىدينا مطرب حميد425592



ن جليل125999 17بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىدعاء حسير

18بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىزهراء فاخر داود509833

19بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىنهاية قيس صالح174410

20بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىاالء جعفر عباس425562

21بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىنبأ خليل ابراهيم509825

22بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىزينب حميد خضير425459

23بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىاية سعد عبدالهادي425697

24بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىنادية كريم بدن174483

25بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىنجالء سمير نجم125400

ن جياد174402 26بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىصابرين حسير

27بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىزهراء خليل ابراهيم509824

28بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىزينب عبدالعليم عبدالواحد425760

29بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىاشاء عبدالرحمن جبار172622

ي125306 30بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىفاطمة عباس عبدالنب 

ن مجري174337 31بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىاسماء عبدالحسير

ن مجري174324 32بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىايمان عبدالحسير

زهراء خالد علي124698
33بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبى

34بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىايات باقر زباري126018

35بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىايالف حسن عبيد172762

36بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىشيماء محمد ديري172750

37بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىمروة اياد حمود425651

38بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىدعاء سمير نجم127216

39بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىنداء عبدالرحمن جبار172681

40بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىاالء عبدالرزاق شرصن125283

41بكالوريوس2دجل ة 32948البرصةأنبىهدى غفار عبدالجبار172719

42دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبىسهام عبدالودود مخيلف125300

فاطمة علي صادق424103
43دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبى

44دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبىفاطمة محمد لطيف425782

45دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبىسارة محمد ديري174509

46دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبىفرات جميل شهيب174366

47دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبىهديل بناي فاضل425479

48دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبىخنساء طاهر فرحان174491

49دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبىزهراء جميل شهيب174471

50دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبىدعاء عبدالرحمن جبار172690

51دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبىنبا شنشول جنام509682

52دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبىمروة محمد ديري126034

53دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبىرسل فاضل كاظم125312

54دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبىفاطمة جمعة كاطع124853

ي125966 اضواء محمود لعيب 
55دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبى

56دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبىنوره جعفر عباس126030

ي125962 غصون داود محبر
57دبلوم2دجل ة 32948البرصةأنبى

58إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىبشائر عبدالرزاق شرصن125657

59إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىمريم قيس صالح175988

60إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىندى كرار اوهيب176415

61إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىبنت الهدى باسم حبيب175861

62إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىصابرين محمود جاسم175800

ن خضير126583 63إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىفاطمة عبدالحسير

64إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىفاطمة غفار عبدالجبار175829



65إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىعذراء قيس صالح175788

66إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىنور حميد خضير423982

67إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىوعود رعد عبدالواحد126317

68إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىشمس الضح كاظم جابر126538

69إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىمريم طاهر خزعل125694

70إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىمروة خليل ابراهيم509666

 علي وهيب176170
ن 71إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىام البنير

72إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىايناس عبدالرضا عبدالخالق172596

73إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىشيماء عبدالودود مخليف125573

74إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىكوثر اياد حمود425035

75إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىايمان باسم حبيب176361

76إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىابرار مرتضن عبدالعظيم126366

77إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىزينب عبدالرحمن حمود509826

78إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىشيماء حسن سلمان425771

79إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىبتول احمد توية176059

80إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىاطياف مهدي خضير126351

ن محمد هاشم509745 81إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىياسمير

82إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىاالء عبدالرحمن جبار172672

83إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىحوراء عدنان مردان423918

84إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىهدى طاهر خزعل125579

85إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىهناء كاظم غازي126304

86إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىهند عباس حمود175821

87إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىمها كرار اوهيب176088

88إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىزينب خلف عاشور125356

89إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىزينب كاظم محمد125589

ن جليل425011 90إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىفاطمة حسير

91إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىمارب حسن عبيد175967

92إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىانوار عبدالرزاق شرصن125643

ي545206
93إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىزينب وحيد راصن

94إعدادية2دجل ة 32948البرصةأنبىذكرى جاسم ثجيل545192

1بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرجاسم محمد صبيح518276

2بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرعايد عبداالمير شهيب6919

3بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرشاكر موس عودة5951

4بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرعلي حبيب محمد6735

5بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرحسن ملكي كريم6748

6بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرسالم عرير مهودر6805

7بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرموس علي معتوك6905

8بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرصالح عبد سلمان6775

9بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكراحمد سلطان بدر418750

هللا نعمة6901 10بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكربشير خير

11بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرفراس توفيق عبدالكريم418805

12بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرمكي عبدعلي عيىس518278

13بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرقيرص جارهللا يحبر6809

14بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرضياء احمد خريبط5937

15بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرحسام اسماعيل سلطان196432

16بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرمحمد حسن بدر6759

17بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرحيدر اسماعيل سلطان418868

ن نارص جابر518294 18بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرحسير



ن418695 19بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرابراهيم نوري عبدالحسير

20بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرزين العابدين جمعة جاسم418770

ن خلف6002 21بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرعبدالمنتظر عبدالحسير

22بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرنجم عبيد سلمان5999

23بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرسامان طاهر جميل196390

ن فضل سعدون418963 24بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرحسير

 عودة عبدالعالي196386
25بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرمرتضن

ن حامد جابر6802 26بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرحسير

27بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرحسن كاظم علي6782

28بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكروضاح منصور مطلق6876

29بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرمصطفن نتيش سلمان196420

ن518246 30بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرعباس نوري عبدالحسير

31بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرحميد جاسم محمد418857

32بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكروائل جمعة مهوس418935

33بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرزين العابدين ريسان كاظم5954

34بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرسعد شاكر ضهد6754

35بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرجمال زغير خيط418736

ن طالب خلف5995 36بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرحسير

ن5916 37بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرمالك فضل حسير

38بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكركرار محمد سعيد جاسب418844

39بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرعالء احمد فارس5940

40بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرحسن نتيش سلمان5971

41دبلوم2النرص 32949البرصةذكرفرج عباس جابر6909

42دبلوم2النرص 32949البرصةذكرستار لطيف مال هللا518280

ي6817
43دبلوم2النرص 32949البرصةذكرهادي عبدعلي راصن

 عبدعلي عيىس518285
44دبلوم2النرص 32949البرصةذكرخرصن

45دبلوم2النرص 32949البرصةذكرحسن حبيب محمد196370

ي5943
46دبلوم2النرص 32949البرصةذكراياد كاظم سبب 

47دبلوم2النرص 32949البرصةذكرعلي نارص جابر518287

48دبلوم2النرص 32949البرصةذكركاظم منصور مطلك418680

49دبلوم2النرص 32949البرصةذكرعبدالعال عيدي جايد381996

50دبلوم2النرص 32949البرصةذكراحمد فضل سعدون6916

51دبلوم2النرص 32949البرصةذكرنعمة هاشم عبدهللا5964

ي196359
52دبلوم2النرص 32949البرصةذكرايوب عودة راصن

53إعدادية2النرص 32949البرصةذكرفائق عبدهللا نزال6914

54إعدادية2النرص 32949البرصةذكرلطيف سبهان عبدالزهرة5935

55إعدادية2النرص 32949البرصةذكرناصح سلطان بدر418760

ن حميد عبدهللا418658 56إعدادية2النرص 32949البرصةذكرحسير

1بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرهيثم باسم كاصد7314

 عبدعلي7329
2بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرعقيل مصطفن

3بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرحسن علي عبدالحسن5727

4بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرلقمان سعد عبدالزهرة518344

ي5758
5بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكركرار هاشم راصن

6بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرفرقد اسماعيل عاشور420920

7بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرحبيب عدنان عبد6298

8بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرحسن خلف طعمة420592

9بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكراحمد جبار عبدالحسن420696

10بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرعيىس فرحان محمد7315



11بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرموس عامر موس6304

12بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرحسن محمد جابر7313

13بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرمحمد عامر موس5829

14بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرعماد ناظم محمد6638

ن518358 15بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرعلي نوري عبدالحسير

16بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكراكرم عدنان حافظ518340

17بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكريوسف جواد جميل6352

18بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرعلي عذافة فزع5658

19بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرجوهر توفيق عبدالحر7321

20بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرعلي مهند عبدالمصطفن7189

21بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرمحمد قاسم جميل6292

22بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرنور سمير مجيد421144

23بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرعبدالحميد فؤاد عبدالكاظم6647

24بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرضياء جمال هندي7298

ن معتوك5845 25بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرعالء حسير

26بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرعباس نجيب مجيد419821

ن غازي خلف195944 27بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرحسير

28بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرقضي سمير مجيد420788

29بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرصالح مهدي حميد7305

30بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرعبدالحسن جعيول طريف7330

31بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكراكرم عائد مجيد5699

ن419970 32بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرجعفر جبار حسير

33بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرمحمد قاسم عدنان420685

34بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرمرتضن محمد عبدالزهرة5891

35بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكررياض علي عبدالحسن196158

ي196219
36بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكراسعد ريان سبب 

37بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرمحمد شاوي سلمان6709

ي برهي7325
38بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرعماد سبب 

39بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكراحمد عيدي جايد196240

ن عبدالزهرة طارش196236 40بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرحسير

41بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرصفاء جمال هندي196022

ي برهي7320
42بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرميثم سبب 

43بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرعباس سليج سلمان196230

44بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرعقيل غالب جباري196186

45بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكراحمد عبدالحق حميد420991

46بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرمحمد علي مهلهل420847

47بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرمهدي عبدهللا عبدالحسن196630

ن جميل جليل196040 48بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرحسير

49بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكراحمد سالم عرير5903

50بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرضياء علي عبدالحسن196143

ي7318
ن
51بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكراكرم عبدهللا شاف

52بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرانور صباح عبد6680

53بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرمرتضن وارد جاسم421673

54بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكروائل مكي عبدالحسن5881

ن420945 55دبلوم2النرص 32949البرصةذكرجعفر نوري عبدالحسير

56دبلوم2النرص 32949البرصةذكرمحمد شهاب احمد419785

57دبلوم2النرص 32949البرصةذكرمهيمن هاشم عبدهللا7316

58دبلوم2النرص 32949البرصةذكرمحمد مرتضن عبدالصمد7317



59دبلوم2النرص 32949البرصةذكراحمد مكي غضبان7311

60دبلوم2النرص 32949البرصةذكرحسن نوري عبدالهادي7324

ي7326
ن
61دبلوم2النرص 32949البرصةذكركرار عبدهللا شاف

62دبلوم2النرص 32949البرصةذكركرار عبداالمير فاضل196180

 عبدعلي6685
63دبلوم2النرص 32949البرصةذكرجسام مصطفن

ن6671 64دبلوم2النرص 32949البرصةذكراحمد فضل حسير

ي5761
65دبلوم2النرص 32949البرصةذكرسجاد عبدالزهرة راصن

66دبلوم2النرص 32949البرصةذكرزكريا فضل سعدون7263

67دبلوم2النرص 32949البرصةذكراحمد عباس فاضل420965

68دبلوم2النرص 32949البرصةذكرصالح اسماعيل عبدالقادر5851

69دبلوم2النرص 32949البرصةذكرعبدالسالم جبار محمد420722

70دبلوم2النرص 32949البرصةذكريحبر عبدالرحيم عودة7328

71دبلوم2النرص 32949البرصةذكرشهاب صالح شهيب5716

72دبلوم2النرص 32949البرصةذكرعباس سعد عبدالزهره5893

ن مسلم جخيور6689 73دبلوم2النرص 32949البرصةذكرحسير

74دبلوم2النرص 32949البرصةذكرنور فائق عبدهللا7308

75دبلوم2النرص 32949البرصةذكرعقيل مزعل فاضل420824

76دبلوم2النرص 32949البرصةذكرمحمد حبيب محمد419635

77دبلوم2النرص 32949البرصةذكرضياء غالب عقرب5895

78دبلوم2النرص 32949البرصةذكرمالك جمعه جاسم420671

79دبلوم2النرص 32949البرصةذكرمحمد اسماعيل عبدالقادر196172

80دبلوم2النرص 32949البرصةذكرعلي عطية يحبر552395

ن حبيب موس7307 81دبلوم2النرص 32949البرصةذكرحسير

82دبلوم2النرص 32949البرصةذكرمصطفن عادل عبدالكريم6695

83دبلوم2النرص 32949البرصةذكرعلي جاسم محمد5876

84إعدادية2النرص 32949البرصةذكرحسن ساري رحيم421481

85إعدادية2النرص 32949البرصةذكراحمد مهلهل صبيح5682

86إعدادية2النرص 32949البرصةذكرذو الفقار ريسان نوري7064

ن مزعل فاضل421405 87إعدادية2النرص 32949البرصةذكرحسير

ي احمد الزم421856
88إعدادية2النرص 32949البرصةذكرهانن

89إعدادية2النرص 32949البرصةذكرحسن عدنان عبداالمام6596

90إعدادية2النرص 32949البرصةذكرمحمد نوري محمد518397

91إعدادية2النرص 32949البرصةذكرمحمد كاظم خربيط7098

ي طاهر6600 92إعدادية2النرص 32949البرصةذكرمحمد محبر

93إعدادية2النرص 32949البرصةذكرحسن خميس كاطع6180

94إعدادية2النرص 32949البرصةذكرحسن اسماعيل شنشول6992

95إعدادية2النرص 32949البرصةذكركاظم علي مهلهل421938

96إعدادية2النرص 32949البرصةذكرمحمد كاظم عبداالمام7116

97إعدادية2النرص 32949البرصةذكرحسن هاشم مهدي6485

98إعدادية2النرص 32949البرصةذكرنصير قضي شامت7310

99إعدادية2النرص 32949البرصةذكرحيدر صباح عبدالمصطفن7075

100إعدادية2النرص 32949البرصةذكرانور مجيد عبدهللا419945

ن كاظم حسن518406 101إعدادية2النرص 32949البرصةذكرحسير

102إعدادية2النرص 32949البرصةذكرعلي رسم رحيم6575

103إعدادية2النرص 32949البرصةذكرمرتضن عطية جاسم419736

104إعدادية2النرص 32949البرصةذكركرم فرحان محمد7014

105إعدادية2النرص 32949البرصةذكرصديق ناظم شاوي421463

ن شاكر6277 106إعدادية2النرص 32949البرصةذكراحسان تحسير



107إعدادية2النرص 32949البرصةذكرازهر خليل مجيد198216

108إعدادية2النرص 32949البرصةذكرحسن شنيشل حميد6203

109إعدادية2النرص 32949البرصةذكركرار مهند عبدالمصطفن6997

110إعدادية2النرص 32949البرصةذكرحميد هاشم دحام421394

هللا7036 111إعدادية2النرص 32949البرصةذكراحمد ضياء خير

112إعدادية2النرص 32949البرصةذكرمحمد جاسم محمد421714

113إعدادية2النرص 32949البرصةذكرزين العابدين فرج عباس7283

114إعدادية2النرص 32949البرصةذكرعباس سالم عرير5864

115إعدادية2النرص 32949البرصةذكراحمد عبدالستار تركي421454

116إعدادية2النرص 32949البرصةذكرايوب صالح صلي 6361

ن شنيشل حميد6357 117إعدادية2النرص 32949البرصةذكرحسير

118إعدادية2النرص 32949البرصةذكريوسف حسن غانم518328

119إعدادية2النرص 32949البرصةذكرمحمود شاكر موس6028

120إعدادية2النرص 32949البرصةذكرسجاد سعد شاكر7104

121إعدادية2النرص 32949البرصةذكرمنتظر سعد عبدالزهرة6260

ن معتوك6322 122إعدادية2النرص 32949البرصةذكرمؤمل حسير

123إعدادية2النرص 32949البرصةذكرمنتظر حايد عبداالمير7295

124إعدادية2النرص 32949البرصةذكرفاضل محمد موجي7028

125إعدادية2النرص 32949البرصةذكرسامي كاظم جمعة196784

126إعدادية2النرص 32949البرصةذكرقاسم فائق عبدهللا6272

ن حامد6201 127إعدادية2النرص 32949البرصةذكرعلي حسير

ن جبار7001 128إعدادية2النرص 32949البرصةذكرعلي حسير

129إعدادية2النرص 32949البرصةذكراكرم محمد عبدالصمد6514

130إعدادية2النرص 32949البرصةذكرمحمد جاسم عوده6435

131إعدادية2النرص 32949البرصةذكرمحمد حزام جاسم198272

ن عباس خلف6495 132إعدادية2النرص 32949البرصةذكرحسير

133إعدادية2النرص 32949البرصةذكرعلي فضل سعدون7269

134إعدادية2النرص 32949البرصةذكرسامي جبار غازي552387

ن جليل421426 135إعدادية2النرص 32949البرصةذكرمؤمن حسنير

136إعدادية2النرص 32949البرصةذكرمهند عبدالقادر محمد421874

137إعدادية2النرص 32949البرصةذكرمرتضن حافظ مهلهل6194

138إعدادية2النرص 32949البرصةذكرعلي ناظم جليل421915

ي6349
139إعدادية2النرص 32949البرصةذكرعلي بيان ماصن

140إعدادية2النرص 32949البرصةذكرمحمد سالم عرير421033

ي نارص هادي421819
141إعدادية2النرص 32949البرصةذكرهانن

هللا7051 ن محمد خير 142إعدادية2النرص 32949البرصةذكرحسنير

143إعدادية2النرص 32949البرصةذكرمحمد حمدان عامر518350

144إعدادية2النرص 32949البرصةذكرمصطفن لفته عبدالباري6590

145إعدادية2النرص 32949البرصةذكرعلي حسن خلف197246

146إعدادية2النرص 32949البرصةذكرعلي نجيب مجيد419560

ن421373 147إعدادية2النرص 32949البرصةذكراحمد عادل عبدالحسير

148إعدادية2النرص 32949البرصةذكرعبدالمطلب ريسان حمود518417

ي برهي6953
149إعدادية2النرص 32949البرصةذكرمحمد سبب 

150إعدادية2النرص 32949البرصةذكرسجاد زكي عيىس6185

151إعدادية2النرص 32949البرصةذكرحمزه عباس فاضل6329

152إعدادية2النرص 32949البرصةذكريحبر صالح صابر6311

153إعدادية2النرص 32949البرصةذكرجاسم عبدهللا عبدالحسن6967

154إعدادية2النرص 32949البرصةذكرمحمد عقيل فارس421589



155إعدادية2النرص 32949البرصةذكرعلي جواد حميد6955

ن421339 156إعدادية2النرص 32949البرصةذكرجاسم طه ياسير

157إعدادية2النرص 32949البرصةذكرعباس ناظم محمد6412

158إعدادية2النرص 32949البرصةذكرمحمد عدنان عبد7023

ن شهيب6338 159إعدادية2النرص 32949البرصةذكرعدنان عبدالحسير

ن197099 ن فضل حسير 160إعدادية2النرص 32949البرصةذكرحسير

161إعدادية2النرص 32949البرصةذكراسامة سمير مجيد420644

162إعدادية2النرص 32949البرصةذكرعباس نارص حسن518392

ي518413
163إعدادية2النرص 32949البرصةذكراسعد عوده راصن

164إعدادية2النرص 32949البرصةذكرعلي لفته عبدالباري6578

165إعدادية2النرص 32949البرصةذكرطيف صالح عبدالهادي419407

ي196540
166إعدادية2النرص 32949البرصةذكرمحمد عودة راصن

167إعدادية2النرص 32949البرصةذكراحمد اسماعيل شنشول7200

168إعدادية2النرص 32949البرصةذكرمرتضن مطير صبيح6191

169إعدادية2النرص 32949البرصةذكرمهدي هاشم مهدي6159

ي طاهر غافل5744 170بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرمحبر

171بكالوريوس2النرص 32949البرصةذكرحيدر نارص سعدون196163

1بكالوريوس2النرص 32949البرصةأنبىفاطمة غضبان كاظم5946

2بكالوريوس2النرص 32949البرصةأنبىايناس قادر صبيح6868

3بكالوريوس2النرص 32949البرصةأنبىصابرين وارد جاسم418728

4بكالوريوس2النرص 32949البرصةأنبىاالء محمد حميد196381

5دبلوم2النرص 32949البرصةأنبىفضيلة غضبان كاظم5927

6دبلوم2النرص 32949البرصةأنبىحسنة طاهر غافل5982

7دبلوم2النرص 32949البرصةأنبىمارب محمد جهلول6797

8دبلوم2النرص 32949البرصةأنبىسناء اسماعيل عاشور518253

9دبلوم2النرص 32949البرصةأنبىشهلة طالب عبدالزهرة5948

10إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىكفاية مانع بليول418854

1بكالوريوس2النرص 32949البرصةأنبىحوراء محمد حميد6692

2بكالوريوس2النرص 32949البرصةأنبىفاطمة نارص جابر7303

ن جاسم محمد420612 3بكالوريوس2النرص 32949البرصةأنبىام البنير

4بكالوريوس2النرص 32949البرصةأنبىزمن احمد سوادي5856

ن420903 ايمان علي حسيير
5بكالوريوس2النرص 32949البرصةأنبى

6بكالوريوس2النرص 32949البرصةأنبىمنارة عبدهللا جابر7322

7بكالوريوس2النرص 32949البرصةأنبىفاطمة سالم عرير5887

8بكالوريوس2النرص 32949البرصةأنبىشيماء احمد خريبط6700

هللا6343 9بكالوريوس2النرص 32949البرصةأنبىنرجس علي خير

ن سليج سلمان195994 10بكالوريوس2النرص 32949البرصةأنبىحنير

11بكالوريوس2النرص 32949البرصةأنبىافراح خلف خيون7304

12بكالوريوس2النرص 32949البرصةأنبىعذراء عبدالرحمن محمد5749

13بكالوريوس2النرص 32949البرصةأنبىفاطمة احمد خريبط6706

14بكالوريوس2النرص 32949البرصةأنبىرواء جمال هندي7300

15بكالوريوس2النرص 32949البرصةأنبىزينب داود سلمان195970

هللا7297 16دبلوم2النرص 32949البرصةأنبىحميدة عبدالسادة خير

17دبلوم2النرص 32949البرصةأنبىرفية عذافة فزع5756

18دبلوم2النرص 32949البرصةأنبىزهراء طالب خلف5898

19دبلوم2النرص 32949البرصةأنبىبسنة طاهر طالب6713

20دبلوم2النرص 32949البرصةأنبىفاطمة حسن مهلهل5872

21دبلوم2النرص 32949البرصةأنبىايمان عبدالحق حميد196075



22دبلوم2النرص 32949البرصةأنبىصفاء محمد سلطان196120

23إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىنبأ حامد صادق421360

24إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىنورالهدى عبداالمير فاضل197253

25إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىزينب حامد جابر421471

ي6945 26إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىزهراء حامد صي 

27إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىمريم نوري عبدالحسن198332

28إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىازهار غازي خلف196841

29إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىاطياف ستار لطيف518421

30إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىليل صالح عبدالهادي6196

31إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىحوراء حسن شاكر6608

32إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىنجالء محمد سلطان6421

33إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىحوراء نعمة غالب6478

 علي6947
ن 34إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىزينب حسير

35إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىصفا سمير مجيد420582

36إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىسح  سعد شاكر6506

37إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىسح  محمد حميد6281

38إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىايالف عدنان عامر421794

39إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىفاطمة عائد مجيد6428

40إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىفاطمة قضي صالح6956

41إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىحبايب كاصد شاكر6024

42إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىوسن طاهر طالب552390

43إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىزهراء سعد خليل6976

هنادي مكي غضبان197297
44إعدادية2النرص 32949البرصةأنبى

45إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىايمان ريسان جالب7127

46إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىبتول عايد عبداالمير7022

47إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىزينب كاصد شاكر6019

48إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىحوراء مرتضن عبدالصمد419898

49إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىعذراء حسن شاكر6604

50إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىثريا عدنان عيىس419869

51إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىزهراء غالب عكرب6451

52إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىامل عبدالرزاق خلف197057

53إعدادية2النرص 32949البرصةأنبىبتول سلمان عبدالحسن6288

54دبلوم2النرص 32949البرصةأنبىميسون طالب خلف5861

ن سعيد عجيل519810 ي الخص يب 62950البرصةذكرحسير 1ماجستير2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكررافد احمد طه5990 2ماجستير2ان 

ن احمد52468 ي الخص يب 62950البرصةذكرسعيد حسير 3بكالوريوس2ان 

ي436305 ي الخص يب 62950البرصةذكركاظم عباس عبدالنب  4بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرخلف قاسم ريشان443468 5بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحامد يعقوب يوسف6490 6بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعبدهللا عبدالواحد عبدالسيد436250 7بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرسعيد ابراهيم جادر3566 8بكالوريوس2ان 

ي عواد436421 ي الخص يب 62950البرصةذكرمؤيد عبدالنب  9بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعماد احمد نارص443410 10بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرابراهيم احمد خصاف3380 11بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرفاضل عبدالخرصن طه436311 12بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراسامة سمير جميل436264 13بكالوريوس2ان 

ن436324 ي الخص يب 62950البرصةذكرفاضل كاظم حسير 14بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمشتاق سالم احمد5882 15بكالوريوس2ان 



ن محيل6003 ي الخص يب 62950البرصةذكرطعمة حسير 16بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرامجد فالح عبود322861 17بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي عواد صبيح3469 18بكالوريوس2ان 

ن عبداالمام عبود3502 ي الخص يب 62950البرصةذكرحسير 19بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحبيب زيبق محي3564 20بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعماد كاظم عباس497898 21بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرزهير ضمد سويد10931 22بكالوريوس2ان 

ي436243
ي الخص يب 62950البرصةذكرجاسم محمد راصن 23بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرزمن فالح صدام10925 24بكالوريوس2ان 

ن عثمان5952 ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد حسير 25بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكررجب داود سلمان5875 26بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمهدي مويل حمزة10892 27بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرصفاء جاسم محمد6274 28بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعالء محمود طه5983 29بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرطيف محمود شاكر2825 30بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرليث عبدالزهرة عيىس436348 31بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرشاكر محمد عبدالرضا519789 32بكالوريوس2ان 

ن ضاجي497977 ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي حسير 33بكالوريوس2ان 

ن كاطع3477 ي الخص يب 62950البرصةذكرصدام حسير 34بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرستار طارش دعيج436246 35بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمؤيد عبدعلي جبار5862 36بكالوريوس2ان 

ن طه497892 ي الخص يب 62950البرصةذكرطه حسير 37بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرجهاد عباس عبد497901 38بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحيدر جهاد فرهود3361 39بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي محسن رميلة321957 40بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراسامة فهد سلطان5885 41بكالوريوس2ان 

غام عبدالزهرة عيىس52398 ي الخص يب 62950البرصةذكررصن 42بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعدي عبدالخالق عبدهللا5867 43بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكربرير جاسم محمد5979 44بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد نجم عبود5902 45بكالوريوس2ان 

ن436334 ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد كاظم حسير 46بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعقيل صحن شايع10876 47بكالوريوس2ان 

ن كاظم322842 ي الخص يب 62950البرصةذكرحيدر حسير 48بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرايالف فاضل سلمان497521 49بكالوريوس2ان 

ن اسعد شاكر5997 ي الخص يب 62950البرصةذكرحسير 50بكالوريوس2ان 

ن فهد10990 ي الخص يب 62950البرصةذكروارث محمدامير 51بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرلؤي ضمد سويد5932 52بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرناظم ظاهر حبيب246813 53بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعبدهللا محمود عبدالرزاق52434 54بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرجابر محمد جابر436338 55بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد اسماعيل ابراهيم436343 56بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرغسان صبحي عبدالجبار5925 57بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعمر محمد عبداللطيف322853 58بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكريعقوب عودة يعقوب3422 59بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي احمد مجيد436301 60بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحيدر علي عبدالكريم52403 61بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرخالد وليد يوسف5924 62بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعماد عبدالوهاب عبدالقادر497947 63بكالوريوس2ان 



ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي فوزي عبدالمجيد10950 64بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحسن مصطفن نارص322273 65بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرسلمان محسن عبدهللا6001 66بكالوريوس2ان 

ن عباس عبدهللا322843 ي الخص يب 62950البرصةذكرتحسير 67بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرخالد عبداللطيف عبدالكريم3372 68بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد زكي عدنان5854 69بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراركان فاضل سلمان10912 70بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد منترص عبدالكريم322811 71بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرسجاد عبدالكريم كاظم10940 72بكالوريوس2ان 

ن كاظم322567 ي الخص يب 62950البرصةذكرليث حسير 73بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمهيب قاسم عبدالعالي10962 74بكالوريوس2ان 

ن خلف عاشور3352 ي الخص يب 62950البرصةذكرحسنير 75بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد عباس محمد322847 76بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحيدر ماجد صالح52440 77بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي حيدر كاظم52464 78بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكركرار جعفر يوسف436279 79بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي نعيم جاسم3486 80بكالوريوس2ان 

ي436251
ي الخص يب 62950البرصةذكرهاشم محمد راصن 81بكالوريوس2ان 

ن غازي يوسف6261 ي الخص يب 62950البرصةذكرمعي  82دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمنترص عبدالكريم منصور6157 83دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكريعقوب ايوب عبدالرضا10944 84دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد عامر احمد52424 85دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد طالب سالم497949 86دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرتوفيق سلمان عاشور6008 87دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرجعفر عبدالجليل جعفر52416 88دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرسمير محمود علوان52427 89دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعدنان شهاب هاشم5972 90دبلوم2ان 

ن عبداالمير شهاب322354 ي الخص يب 62950البرصةذكرحسنير 91دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرطه صالح نور6505 92دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرهاشم ايوب عبود3557 93دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكركمال قاسم محمد10917 94دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراياد كاظم حسن10953 95دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرايمن عيىس يوسف322850 96دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرغالب جواد كريم6181 97دبلوم2ان 

ن قاسم10909 ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد ياسير 98دبلوم2ان 

ن3563 ي الخص يب 62950البرصةذكرحيدر عبدالهادي عبدالحسير 99دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرسالم عبدالكريم سالم3364 100دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعباس فاضل جمعة6163 101دبلوم2ان 

ن5922 ي الخص يب 62950البرصةذكرعدي علي حسير 102دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمشتاق احمد شهاب322650 103دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرقضي مالك عبود5949 104دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرفاضل محمد زكي خليل5928 105دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحازم جواد كاظم10904 106دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرسعد عبدعلي محيسن5961 107دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمسلم عبدالرزاق علي436289 108دبلوم2ان 

ن3583 ي الخص يب 62950البرصةذكرجواد علي حسير 109دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرجعفر صادق مجيد52409 110دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرماهر عبدالكريم كاظم5998 111دبلوم2ان 



ي الخص يب 62950البرصةذكرسمير غازي حسن6014 112دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمسلم فضل مريىعي5899 113دبلوم2ان 

ن عبدالكريم322821 ي الخص يب 62950البرصةذكرعباس حسير 114دبلوم2ان 

ن محمد3552 ي الخص يب 62950البرصةذكرعبدالحكيم عبدالحسير 115دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمود شاكر عبدالرضا6189 116دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرهيثم احمد سالم497487 117دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرسهيل منقذ محمود10978 118دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكربالل احمد طه5991 119دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرفاضل عباس عبدهللا497974 120دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرقضي نوري صالح5984 121دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراكرم مزهر سعدون497953 122دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرخالد فاخر بهادر5892 123دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمجتب  كنعان عبدالكريم322293 124دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرسجاد سالم حسن322816 125دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرايهاب سلمان فياض497897 126دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد طاهر جاسم3356 127دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرامجد سلمان عبدالرزاق3358 128دبلوم2ان 

ن436268 ي ياسير
ي الخص يب 62950البرصةذكربهاء هانن 129دبلوم2ان 

 علي حسن436293
ن ي الخص يب 62950البرصةذكرحسير 130دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد عقيل عبود322534 131دبلوم2ان 

ن عواد5894 ي الخص يب 62950البرصةذكرمازن حسير 132دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعمار عبدالستار جبار322511 133دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحبيب علي حبيب497956 134دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعيىس سعد عبدالصاحب322806 135دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمصطفن رياض ابراهيم3350 136دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكروليد خالد عبدالحميد5860 137دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراسماعيل طالب اسماعيل6251 138دبلوم2ان 

ن52390 ن كاظم ياسير ي الخص يب 62950البرصةذكرحسير 139دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعبدهللا عبدالرضا يعقوب5849 140دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد غازي خلف5986 141دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد صالح نعيم436266 142دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرضياء سلمان محسن10965 143دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمثبن يونس عبدالكريم5976 144دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرزين العابدين علي فيصل3574 145دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرجعفر علي جعفر436320 146دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكررشدي نوري عيىس3556 147دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرخالد جاسم محمد5938 148دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد سالم بالسم6150 149دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحسن عبدعلي جياد5970 150دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد مازن عزيز52443 151دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد فاخر بهادر5889 152دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي ناصح داغر3331 153دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرسجاد داود سلمان8832 154دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي حبيب زيبق3558 155دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمود كاظم عبدالكريم10888 156دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكررعد خرصن شاكر6471 157إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرجميل عباس محمد5915 158إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرسعد احمد غلوم497960 159إعدادية2ان 



ي الخص يب 62950البرصةذكرصباح مويل حمزة6172 160إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرايمن عبداالمير كاظم52383 161إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد مالك حسن5908 162إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد كاظم علي5920 163إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمزهر رمضان معتوق322588 164إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرامجد سالم فارس6284 165إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد عبداالمير عاصي322838 166إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعبدهللا قاسم حرج3559 167إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمرتضن طارق عبدالسالم322797 168إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرهشام هادي علي437741 1ماجستير2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرباقر عبدالحسن باقر8318 2دبلوم عالي2ان 

ي مرزوق3944 ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد صي  3بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد عبدالستار عبدالجبار10553 4بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمنصور طارق منصور497129 5بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمنتظر جعفر صادق320415 6بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراسامة احمد عبدالرضا10507 7بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكررياض شاكر محمود320373 8بكالوريوس2ان 

ن نافع عبدالرضا437676 ي الخص يب 62950البرصةذكرحسير 9بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرليث محمد جاسم52341 10بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحسن توفيق احمد8580 11بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد طالب عزيز3922 12بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعبدهللا جاسم عبدالصمد10492 13بكالوريوس2ان 

 علي عباس3994
ن ي الخص يب 62950البرصةذكربنير 14بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرسعد لؤي محمد10579 15بكالوريوس2ان 

ن8632 ي الخص يب 62950البرصةذكرسالم ثجيل حسير 16بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمهند محمد عبدالرزاق10605 17بكالوريوس2ان 

ن319653 ي الخص يب 62950البرصةذكرسجاد زين العابدين حسير 18بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعبدهللا حيدر كاظم497098 19بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعقيل مسلم سعيد8798 20بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد صفاء نوري320438 21بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكركرار داود سلمان497145 22بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرفهد محمد فيصل8811 23بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد عبداالمير محمد320141 24بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرسامر محمد عبدالقادر434415 25بكالوريوس2ان 

 علي فاضل3999
ن ي الخص يب 62950البرصةذكرحسير 26بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمصطفن عالء عبدالزهره52307 27بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعمار حيدر كاظم497082 28بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرخالد عبدالمجيد كاظم3997 29بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد عواد صبيح3907 30بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمرتضن سليم خلف8501 31بكالوريوس2ان 

 علي خضير437698
ن ي الخص يب 62950البرصةذكرحسير 32بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد عبدالرضا ناظم320523 33بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرابراهيم ليث عبدالمنعم497015 34بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحيدر شاكر سالم8374 35بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي عبدالستار عبدالجبار8494 36بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي عقيل عبود3914 37بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكروائل رشيد حميد437778 38بكالوريوس2ان 

ن عبدهللا320211 ي الخص يب 62950البرصةذكرمسلم عبدالحسير 39بكالوريوس2ان 



ي الخص يب 62950البرصةذكرمصطفن فراس علي8770 40بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحيدر سالم محسن52345 41بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد شهاب احمد9157 42بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد عبدالصمد مطرسر8809 43بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرصالح زيدان خلف320384 44بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد عبدالكريم ابراهيم9217 45بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرضياء صفاء نوري320466 46بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمدالجواد عبداالمير حنتوش4669 47بكالوريوس2ان 

ي10662
ي الخص يب 62950البرصةذكرعباس احمد راصن 48بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعبدهللا عبدالعادل بدران320447 49بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد عبد الرزاق يوسف8787 50بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي عامر احمد52342 51بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحيدر منقذ عبدالرضا52322 52بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرنورالدين فالح حسن320314 53بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرارشد يعقوب غلوم10724 54بكالوريوس2ان 

غام ضياء طعمة8465 ي الخص يب 62950البرصةذكررصن 55بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد عماد غضبان320353 56بكالوريوس2ان 

ن كاظم موس8252 ي الخص يب 62950البرصةذكرحسير 57بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرامجد هاشم جواد4003 58بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي محمد شاكر8288 59بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرجواد اسعد كاظم10608 60بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرجابر قضي جابر8368 61بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكركاظم عبدهللا كاظم434423 62بكالوريوس2ان 

ي497142
ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد جارهللا مب  63بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحسن قاسم جاسم8336 64بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد لؤي محمد320476 65بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكركاظم فالح حسن3930 66بكالوريوس2ان 

ن فايز هاشم437704 ي الخص يب 62950البرصةذكرحسير 67بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمجتب  مهدي صالح3935 68بكالوريوس2ان 

ن8274 ي الخص يب 62950البرصةذكرعالء عادل حسير 69بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد عبدالوهاب فحيل9523 70بكالوريوس2ان 

 علي437799
ن ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي حسير 71بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي محمد عبدالرزاق10596 72بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد مازن هندي3916 73بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد عبدالرحمن ايوب8883 74بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرنور عادل منصور8196 75بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرنارص عبدالعباس نارص8534 76بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرقحطان عدنان حسن10536 77بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد عبدالخالق سلمان434452 78بكالوريوس2ان 

ن319330 ن عبدالرحيم عبدالحسير ي الخص يب 62950البرصةذكرعبدالحسير 79بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكريوسف يعقوب عبدهللا52327 80بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد باسل عبدالعزيز10738 81بكالوريوس2ان 

ي9452
ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي عبدالجبار سبب  82بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرسيف عدي نعمة8817 83بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرتيسير ماجد عبدالسالم10568 84بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعبدهللا عامر احمد52339 85بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحبيب عذاب تعبان497151 86بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي عبدالواحد معتوق8822 87بكالوريوس2ان 



ن10562 ي الخص يب 62950البرصةذكرطيف مهند حسير 88بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعباس عبدالعالي ميثم497133 89بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعقيل محمود عبدالرزاق52296 90بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكركرار سلطان عبدالكريم52319 91بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرسجاد عبدالرحمن دينار8354 92دبلوم2ان 

ي3913
ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي هاشم مب  93دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكريوسف جاسم عباس8475 94دبلوم2ان 

ن طه10682 ي الخص يب 62950البرصةذكرطه ياسير 95دبلوم2ان 

ي52329
ي الخص يب 62950البرصةذكرعباس عودة عونن 96دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي حيدر علي8200 97دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحسن مليح احمد8447 98دبلوم2ان 

ن8309 ي الخص يب 62950البرصةذكرعباس نافع عبدالحسير 99دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحسن علي جواد10599 100دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد جواد كاظم8387 101دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرفايز طعمه حنتوش8771 102دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمكي محمود مكي497013 103دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمثبن عبداالمير اسحاق10585 104دبلوم2ان 

ن8589 ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد عبدعلي حسير 105دبلوم2ان 

 علي10620
ن مصطفن ي الخص يب 62950البرصةذكرحسير 106دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي رجب داود8371 107دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرزين العابدين كاظم فاضل434443 108دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد عبداالمير احمد8205 109دبلوم2ان 

ن خليل عبدالجليل8947 ي الخص يب 62950البرصةذكرحسير 110دبلوم2ان 

ن تاوة52312 ي الخص يب 62950البرصةذكريحبر ياسير 111دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكريوسف شاكر وحيد3925 112دبلوم2ان 

ن8504 ي الخص يب 62950البرصةذكرسامي ثجيل حسير 113دبلوم2ان 

ن رعد كريم10512 ي الخص يب 62950البرصةذكرحسير 114دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراسعد علي عبيد10505 115دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرابراهيم جباري علي8267 116دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمهند رياض رمضان3960 117دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد عبدالرحمن ايوب8942 118دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحسن مسلم سعيد320459 119دبلوم2ان 

ن3908 ي الخص يب 62950البرصةذكرهشام عبدالرحيم عبدالحسير 120دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمود مهدي باقر3909 121دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد احسان علي320428 122دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي فاضل عبدهللا8931 123دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد عبدهللا قاسم319512 124دبلوم2ان 

ن عواد10550 ي الخص يب 62950البرصةذكرسيف حسير 125دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي ناظم سالم320394 126دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمود عباس محمود8331 127دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراسامة ناظم خلف8552 128دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد عادل نجم319549 129دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرسجاد فاضل عبدالجليل8873 130دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحمد ايوب حمد320406 131دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد عدنان عبدالكريم3929 132دبلوم2ان 

ن يعقوب عبدهللا52333 ي الخص يب 62950البرصةذكرحسير 133دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد عقيل عبدالرزاق4936 134دبلوم2ان 

ن8864 ي الخص يب 62950البرصةذكركرار عبدالحميد ياسير 135دبلوم2ان 



ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمدجواد احمد خضير320176 136دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد يعقوب خشن8918 137دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمصطفن فاهم عبداللطيف3965 138دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكروليد زيد خلف320517 139دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعمر عبدالخالق عبدهللا4010 140دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي نارص حبيب8837 141دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرنور طه صالح8791 142دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي نجيب فالح4000 143دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكررعد عادل سامي3991 144دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد حسن فالح10761 145دبلوم2ان 

ي رياض محمد4578
ي الخص يب 62950البرصةذكرتف  146دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمؤيد اقبال حنظل3906 147دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرفرقد سعيد احمد52310 148دبلوم2ان 

ن8286 ن عادل حسير ي الخص يب 62950البرصةذكرحسير 149دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد رافل عبداللطيف496857 150دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد ماجد صالح519782 151دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرسعيد باسم فالح437750 152دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكردحام يوسف عواد52304 153دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرزين العابدين عادل حسن437680 154دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمصطفن عبدالحافظ طيب320330 155دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد عدنان عبدالكريم52299 156دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد جابر عبدالخالق4005 157دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكريوسف عيىس عبدالرضا323013 158إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعبدهللا نجم عبدهللا323729 159إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمرتضن محمد شعبان10243 160إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعبدالجليل عبدالهادي عبدالجليل10370 161إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمهند احمد سامي496171 162إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد عبدالمنعم ضمد10199 163إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي عبداالمير محمد52574 164إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمصطفن ليث سالم9478 165إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحسن ستار طارش322949 166إعدادية2ان 

ن محمد52524 ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد حسير 167إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحسن داود سلمان10285 168إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعباس عبدهللا حبيب496260 169إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد ثائر يعقوب9257 170إعدادية2ان 

ن جميل عباس315506 ي الخص يب 62950البرصةذكرحسير 171إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي عبدالحسن باقر3945 172إعدادية2ان 

 علي8292
ن ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي حسير 173إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي عبدالكريم احمد437757 174إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرزياد ناظم قاسم437476 175إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراوس حبيب عبدالرزاق52563 176إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعبدالهادي مامون عبدالهادي4583 177إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحيدر كريم عبدالخالق519851 178إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد هاشم فاضل9287 179إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعالء عبداالله مهدي8564 180إعدادية2ان 

ن حاجم496203 ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد حسير 181إعدادية2ان 

 علي496559
ن ي الخص يب 62950البرصةذكروالء حسير 182إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرالحسن عماد سلمان324175 183إعدادية2ان 



ي الخص يب 62950البرصةذكرسجاد عماد كاظم496267 184إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمرتضن ليث سالم323533 185إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي عبدالعباس نارص9356 186إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرنارص عبدالرحمن ايوب10289 187إعدادية2ان 

اد519899 ن شر ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي حسير 188إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد سعدون جعفر435359 189إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمنتظر صباح يعقوب435457 190إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرباقر احمد شنت437334 191إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكركاظم محمد كاظم437346 192إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحسن رائد محسن496548 193إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعبدهللا احمد جبار496276 194إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعمار محمد حميد323620 195إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي سامي عبدالرضا519754 196إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمنتظر ميثم محير496280 197إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعباس محمد حسن52529 198إعدادية2ان 

ن مصطفن496568  حسير
ي الخص يب 62950البرصةذكرمصطفن 199إعدادية2ان 

 علي9267
ن ي الخص يب 62950البرصةذكرجعفر حسير 200إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكربسام يوسف يعقوب519741 201إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراسامة عبداالمير حنتوش323711 202إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي حميد مجيد319496 203إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي طه صالح5146 204إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي الكرار محسن عبدالزهرة323701 205إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد شاكر سالم5152 206إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمدزكي منتظر زكي9334 207إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحيدر عبدالرزاق يونس4621 208إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرصادق غالب مهدي9196 209إعدادية2ان 

 سامي4572
ن ي الخص يب 62950البرصةذكرزين العابدين حسنير 210إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحيدر سجاد نعيم9429 211إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعبدالكريم سلطان عبدالكريم323298 212إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرسجاد امجد عبدالرسول435375 213إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعبدالعزيز باسل خزعل52494 214إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعمر عماد علي5192 215إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعقيل مسلم علوي435347 216إعدادية2ان 

ن نارص10277 ي الخص يب 62950البرصةذكراباذر حسير 217إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكريوسف قاسم احمد9308 218إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكريوسف عبدالستار خليل323469 219إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكريوسف حسن يوسف435476 220إعدادية2ان 

 علي9554
ن ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي حسير 221إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي عطيوي عبدعلي10173 222إعدادية2ان 

 علي فاضل323312
ن ي الخص يب 62950البرصةذكرحسير 223إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي بدر مكي4575 224إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمصطفن فاضل عبدهللا3982 225إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد زهير ضمد10189 226إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد رائد محسن435449 227إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد عبدهللا قاسم4853 228إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمرتضن محمد عبدالقادر437326 229إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي عبدالخالق عبدالصاحب496181 230إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرابوالحسن فراس علي4749 231إعدادية2ان 



ي الخص يب 62950البرصةذكرعبدهللا عدي توفيق9210 232إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد رائد جاسم5280 233إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرجواد عبدالكاظم عبدالعباس323280 234إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعالء عباس عبد437765 235إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرزين العابدين فارس عبيد437454 236إعدادية2ان 

ن9232 ي الخص يب 62950البرصةذكرسيف علي عبدالحسير 237إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي ميثم عبدالكريم496196 238إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعباس نارص ابراهيم10307 239إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحسن احمد صالح434391 240إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرستار جابر عبدالعالي4617 241إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد محمد كاظم437438 242إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي عبدالشهيد الزم496200 243إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد سعيد صالح9177 244إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعبدهللا جبار نارص10184 245إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي طعمة محسن496349 246إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحيدر صادق احمد496553 247إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد ايوب محمد437459 248إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرطاهر سليم عبيد8899 249إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكررامي عبدالهادي عبدالجليل10228 250إعدادية2ان 

 علي محمد437332
ي الخص يب 62950البرصةذكرمصطفن 251إعدادية2ان 

 علي محمد496563
ن ي الخص يب 62950البرصةذكرحسير 252إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي جواد عبدالكاظم323490 253إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعبدهللا نعيم عبدالصمد52503 254إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمصطفن يوسف نارص323583 255إعدادية2ان 

ن مجيد10339 ي الخص يب 62950البرصةذكرمجيد ياسير 256إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمرتضن هاشم شهاب8826 257إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحسن عبدالكريم مجيد323354 258إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكركاظم قاسم جاسم437322 259إعدادية2ان 

 علي يعقوب18864
ن ي الخص يب 62950البرصةذكرحسير 260إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحيدر نبيل علي9577 261إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمصطفن فاخر بهادر9179 262إعدادية2ان 

ن9299  علي حسير
ن ي الخص يب 62950البرصةذكرحسير 263إعدادية2ان 

ن سعيد9494 ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي حسير 264إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد لؤي محمد5175 265إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد باسم محمد437342 266إعدادية2ان 

ن5232  طه ياسير
ي الخص يب 62950البرصةذكرمصطفن 267إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحسن خالد يحبر10238 268إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمصطفن حسن يوسف4892 269إعدادية2ان 

ن قحطان عدنان496278 ي الخص يب 62950البرصةذكرحسير 270إعدادية2ان 

ي عبدالمنعم519747
 
ي الخص يب 62950البرصةذكرمنذر عبدالباف 271إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرزين العابدين عبدهللا عبدالواحد435365 272إعدادية2ان 

 علي8895
ن ي الخص يب 62950البرصةذكرمسلم حسير 273إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرجواد صفاء جواد4589 274إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكريوسف عبدالواحد معتوك4594 275إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد عالء محمد496552 276إعدادية2ان 

ن مهلهل437443 ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد حسير 277إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد باسم محمد5209 278إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحسن كاظم هاشم519826 279إعدادية2ان 



ي الخص يب 62950البرصةذكرمهدي عبدهللا نوري496355 280إعدادية2ان 

ن توفيق سلمان9283 ي الخص يب 62950البرصةذكرحسير 281إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعمر حبيب عبدالرزاق52499 282إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد محمد جاسم435461 283إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحيدر صالح ربيع10386 284إعدادية2ان 

ن9466 ي الخص يب 62950البرصةذكركرار نعمة ياسير 285إعدادية2ان 

ن مصطفن496571 ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد حسير 286إعدادية2ان 

 علي323501
ن ي الخص يب 62950البرصةذكرصادق ياسير 287إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرياش جبار ابراهيم10294 288إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي عادل محمد جواد5054 289إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكركرار علي عبدالكريم437152 290إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد مجيد احمد323637 291إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرابراهيم عماد غضبان435560 292إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرخالد جاسم فاضل9228 293إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي اياد مالك8306 294إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرابراهيم لؤي توفيق5088 295إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرحسن علي عبدالكريم320185 296إعدادية2ان 

ن435485 ي الخص يب 62950البرصةذكرمرتضن طه ياسير 297إعدادية2ان 

ن كاظم324212 ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد حسير 298إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمدالجواد عبدالكريم حنظل5261 299إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرصادق جعفر عبدالكريم9250 300إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرنورالدين حيدر موله323684 301إعدادية2ان 

ن محمد10205 ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد ياسير 302إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرخالد يعقوب عبود10698 303بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراذار جاسب الزم10546 304بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكراحمد شهاب عبود10521 305بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمود خضير سلمان8488 306بكالوريوس2ان 

ن10573 ي الخص يب 62950البرصةذكرفؤاد علي حسير 307دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرمحمد جاسم عناية8262 308دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرامير محمد عبدالجليل10590 309دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعلي جاسم محمد320489 310دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةذكرعقيل سامي حاتم426999 311إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىغصون جاسم محمد5963 1بكالوريوس2ان 

ن497905 جهينة علي عبدالحسير
ي الخص يب 62950البرصةأنبى 2بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىسهيلة يعقوب يوسف322832 3بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىنرسين عبدالدايم مصطفن6202 4بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىبان محمد فيصل5944 5بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىنرسين شاكر اسماعيل3453 6بكالوريوس2ان 

ن3459 منال علي حسير
ي الخص يب 62950البرصةأنبى 7بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىزهراء فاضل يعقوب497499 8بكالوريوس2ان 

ف6009 ي الخص يب 62950البرصةأنبىفاطمة طعمة شر 9بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىفاطمة محمد احمد3546 10بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىفاطمة قاسم عبدهللا3339 11بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىهناء جميل خليل5936 12بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىماجدة جاسم محمد436226 13بكالوريوس2ان 

ن497515 وئام عبدعلي عبدالحسير
ي الخص يب 62950البرصةأنبى 14بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىجنان شاكر جميل3321 15بكالوريوس2ان 

ة كريم حسن436412 ي الخص يب 62950البرصةأنبىامير 16بكالوريوس2ان 



ي5965 ي الخص يب 62950البرصةأنبىاخالص مصعب عريب  17بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىاالء غازي عبدالصمد436330 18بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىمروة حمزة عبدالعباس10957 19بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىغصون سلطان عبدالكريم5993 20بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىزينب قاسم شهاب6006 21بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىهيام حسن فالح3561 22دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىانتصار يوسف صداع3571 23دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىيرسى احمد عبدالقادر497479 24دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىفطوم عبدالجبار عطية5909 25دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىحنان سعدون حسن6155 26دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىماجده حميد سلطان6010 27دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىسفانة داود غركان3577 28دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىسامية عزيز علوان497952 29دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىليل احمد مطر321941 30دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىحوراء تميم محمد52475 31دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىذكرى عبدالحافظ طيب322789 32دبلوم2ان 

انعام عبدالرحمن تركي436275
ي الخص يب 62950البرصةأنبى 33دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىسهيلة عبداالمام عبود3436 34دبلوم2ان 

ن طه436284 ي الخص يب 62950البرصةأنبىعقيلة حسير 35دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىمها بسام محمود5992 36دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىقادسية شاكر نارص322857 37دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىحوراء حنظل عبدالكريم5980 38دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىزينب ابراهيم عباس5852 39دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىنبا جاسم محمد436432 40دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىانمار صبيح حسن3582 41دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىمروة عقيل عبود322827 42دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىرحاب عثمان عبدالجبار497513 43دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىزينب محمد جاسم436295 44دبلوم2ان 

ي6206
ي الخص يب 62950البرصةأنبىايمان عامر سبب  45دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىامل محمود علوي5858 46دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىشذى ابراهيم مالك3333 47دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىفاطمة صادق جعفر5930 48دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىسح  عدنان عبداالمام436307 49دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىخمائل اسعد شاكر6013 50دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىاالء سلطان احمد6401 51إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىاخالص شاكر نارص5957 52إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىمروة طالب خصير320124 1بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىبتول هيثم عبد496851 2بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىرسا عبدالمهدي رحيم497011 3بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىعرفات فاضل شاكر10582 4بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىكوثر طالب كاظم8525 5بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىفاطمة جعفر صادق320366 6بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىنور يوسف يعقوب8440 7بكالوريوس2ان 

ن3927 هاجر علي ياسير
ي الخص يب 62950البرصةأنبى 8بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىاالء عبدالجبار عثمان319417 9بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىسح  سلمان عبدهللا8515 10بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىزينب ايوب محمد434429 11بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىحوراء عزيز حسن8451 12بكالوريوس2ان 



ن شهاب10635 ي الخص يب 62950البرصةأنبىزهرة حسير 13بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىفاطمة غازي يوسف3940 14بكالوريوس2ان 

ن ناظم سالم319344 ي الخص يب 62950البرصةأنبىحنير 15بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىذكرى نزار كاظم3976 16بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىحنان كاظم منور52316 17بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىفاطمة محمد شاكر10576 18بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىزينب فاضل علي319312 19بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىفاطمة محمد اسماعيل8848 20بكالوريوس2ان 

ايمان سامي عبدالرضا519771
ي الخص يب 62950البرصةأنبى 21بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىوسن حامد عبدالرضا10527 22بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىحنان عبدهللا سالم10517 23بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىبثينه محمد كاظم320147 24بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىزينب فالح حسن3915 25بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىافراح هادي محمود52293 26بكالوريوس2ان 

ن319386 ي الخص يب 62950البرصةأنبىابتهال حميد حسير 27بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىفخرية عبداللطيف عبدهللا8618 28بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىسارة سالم محسن320168 29بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىمريم عبدالحميد سعيد10540 30بكالوريوس2ان 

مها علي خضير320344
ي الخص يب 62950البرصةأنبى 31بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىمروة جواد كاظم8458 32بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىمريم محمد موس320289 33بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىفجر فيصل حبش3936 34بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىغدير جابر عبدالخالق4004 35بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىرشا شاكر سالم8258 36بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىسارة ابراهيم نارص519915 37بكالوريوس2ان 

ن محمد8575 ي الخص يب 62950البرصةأنبىصابرين ياسير 38بكالوريوس2ان 

 علي496867
ن ي الخص يب 62950البرصةأنبىوعد حسير 39بكالوريوس2ان 

ن احمد مجيد52301 ي الخص يب 62950البرصةأنبىحنير 40بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىحوراء حامد يعقوب8216 41بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىعطاء غازي يوسف3985 42بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىشمس حامد يعقوب8346 43بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىزهراء عبدالوهاب فحيل8542 44بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىافراح عباس يحبر8342 45بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىحوراء احمد صالح8906 46بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىفاطمه فالح حسن3938 47بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىزهراء عزيز حسن8365 48بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىفاطمة ايوب محمد434440 49بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىرهام حبيب عباس8762 50بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىايمان عبدهللا سالم10557 51بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىايات عماد مسلم437787 52بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىنور ناظم سالم320198 53بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىفاطمة وادي درويش10497 54بكالوريوس2ان 

بتول عبداالمير مكي3920
ي الخص يب 62950البرصةأنبى 55بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىهدى هيثم عبد496840 56بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىصابرين فيصل جاسم10671 57بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىسماح ايوب يعقوب8432 58بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىحوراء محمد عبدالرضا12514 59بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىنهاية عاصي سلطان52370 60بكالوريوس2ان 



ي الخص يب 62950البرصةأنبىزينب كاظم هادي3905 61بكالوريوس2ان 

 سامي497163
ن ي الخص يب 62950البرصةأنبىلقاء حسير 62بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىسارة اياد كاظم10524 63بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىاية عبدالواحد معتوك8398 64بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىصفا نجم عبود10648 65بكالوريوس2ان 

ن محمد10514 ي الخص يب 62950البرصةأنبىبدور عبدالحسير 66بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىسح  علي جمعة320135 67بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىحنان عبدالطيف خلف320495 68بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىسبأ قضي جابر3998 69بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىريمة عبدالرزاق مهلهل319479 70بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىنور عبداالمام عبدالعباس3911 71بكالوريوس2ان 

ن سالم434403 ي الخص يب 62950البرصةأنبىفاطمة حسير 72بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىفاطمة محمد مزعل3932 73دبلوم2ان 

ي محمد عبدالهادي8302
ي الخص يب 62950البرصةأنبىامانن 74دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىعرفات عبدهللا نجم8352 75دبلوم2ان 

علي عبدالهادي علي3917
ي الخص يب 62950البرصةأنبى 76دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىزهرة عبدالكريم مدلول497158 77دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىزهراء عبداللطيف خلف320504 78دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىوديان وادي ثامر497125 79دبلوم2ان 

ي جاسم محمد3970
ي الخص يب 62950البرصةأنبىامانن 80دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىرسل محمود جواد8857 81دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىاالء ابراهيم اسماعيل437689 82دبلوم2ان 

سارة مؤيد عبدعلي8393
ي الخص يب 62950البرصةأنبى 83دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىدعاء طالب خلف52354 84دبلوم2ان 

 علي437795
ن ي الخص يب 62950البرصةأنبىرسل حسير 85دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىتف  محمد موس320272 86دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىهنادي سالم مطر8605 87دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىرحاب حميد حسن496884 88دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىهندرين جميل حميد52291 89دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىاشاء نجم عبدهللا320159 90دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىنورا محمد مزعل3918 91دبلوم2ان 

ي4009
ي الخص يب 62950البرصةأنبىرنا هاشم مب  92دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىنور جابر عبدالخالق4007 93دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىزهراء حامد عبدالرضا10529 94دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىدعاء غازي يوسف8481 95دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىاشاء عبدالحسن باقر8747 96دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىزينب منذر رمضان8820 97دبلوم2ان 

 علي8297
ن ي الخص يب 62950البرصةأنبىحوراء حسير 98دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىشيماء عبدالرزاق حبيب4012 99دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىفيحاء احمد عبدالهادي437773 100دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىحوراء يوسف عبود324205 101إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىرهام عبدالمهدي رحيم322937 102إعدادية2ان 

حوراء علي سويد9274
ي الخص يب 62950البرصةأنبى 103إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىزينب عبدالرزاق حبيب5240 104إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىزهراء ناظم عباس4042 105إعدادية2ان 

زهراء نبيل علي9615
ي الخص يب 62950البرصةأنبى 106إعدادية2ان 

نورالهدى مؤيد عبدعلي9174
ي الخص يب 62950البرصةأنبى 107إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىزينب هيثم عبد496165 108إعدادية2ان 



ي الخص يب 62950البرصةأنبىزينب عبدالواحد معتوك324166 109إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىمريم عبدالزهرة حسن10395 110إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىزينب عبدهللا سالم10215 111إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىفاطمة محمد صالح435338 112إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىفاطمة مهند عبدالكريم496270 113إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىفاطمة سلطان عبدالكريم52519 114إعدادية2ان 

ن322965 ي الخص يب 62950البرصةأنبىبتول حميد حسير 115إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىمريم احمد شاكر9204 116إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىضح عبدالجبار عثمان323244 117إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىهند عبدالحافظ طيب5118 118إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىضح مجاهد شعبان9200 119إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىعال رعد مصطفن324193 120إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىايمان حامد يعقوب5125 121إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىزينب عبدالرزاق يوسف5156 122إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىغدير اذار جاسب8595 123إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىمريم حمزة عبدالعباس10321 124إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىنورالزهراء منذر رمضان324171 125إعدادية2ان 

ن9363 ي الخص يب 62950البرصةأنبىكوثر ضياء حسير 126إعدادية2ان 

 علي435568
ن ي الخص يب 62950البرصةأنبىرسل حسير 127إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىايمان سالم محمد10181 128إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىاية احمد كاظم9165 129إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىنجوى عماد سلمان324184 130إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىمريم نبيل جميل4600 131إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىبلقيس مامون عبدالهادي323405 132إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىفاطمة قضي نوري52184 133إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىمنار ناظم قاسم437470 134إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىزينب عبداالمام عبدالعباس5170 135إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىبيداء حامد صندل52546 136إعدادية2ان 

ن ناظم سالم435549 ي الخص يب 62950البرصةأنبىبنير 137إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىزهراء احمد صالح4611 138إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىبتول يوسف طه542445 139إعدادية2ان 

فاطمة عبدالهادي علي4776
ي الخص يب 62950البرصةأنبى 140إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىمريم عبدهللا سالم10211 141إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىمنار ايوب يعقوب9272 142إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىنور عماد عبدالرضا323609 143إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىزينب هاشم جواد5270 144إعدادية2ان 

ن قضي جابر5138 ي الخص يب 62950البرصةأنبىبنير 145إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىفاطمة عقيل عبود323522 146إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىزينب محمد شاكر9224 147إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىرؤى عقيل جاسم9219 148إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىزينب هاشم ايوب4730 149إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىعال احمد مجيد9167 150إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىهبة حيدر محسن9223 151إعدادية2ان 

 علي435526
ن ي الخص يب 62950البرصةأنبىافنان حسير 152إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىنرسين ناظم خلف9391 153إعدادية2ان 

ن كاظم324188 ي الخص يب 62950البرصةأنبىعذراء ياسير 154إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىام الهدى عباس درويش323160 155إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىسارة فاضل عبدالجليل9457 156إعدادية2ان 



ي الخص يب 62950البرصةأنبىرباب صباح لفته5133 157إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىهبه زياد طارق10406 158إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىزهراء صباح لفته52557 159إعدادية2ان 

ن9377 ن ضياء حسير ي الخص يب 62950البرصةأنبىحنير 160إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىنور امجد عبدالرسول435370 161إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىفاطمة محمد علوان52110 162إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىابتهال رعد مصطفن10194 163إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىحوراء قضي نوري315377 164إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىتبارك جعفر صادق323454 165إعدادية2ان 

ي10352
ي الخص يب 62950البرصةأنبىفاطمة احمد راصن 166إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىرئام محمود عبدالهادي9172 167إعدادية2ان 

ي عبدعلي323665 ي الخص يب 62950البرصةأنبىهدى صي  168إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىاشاء عدنان شهاب4565 169إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىحوراء عبدالحسن باقر4038 170إعدادية2ان 

ن كاظم فاضل435498 ي الخص يب 62950البرصةأنبىبنير 171إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىكفاية عباس يحبر52508 172إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىبتول عبدالحسن باقر324158 173إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىزينب محمود عبدالهادي9234 174إعدادية2ان 

زينة سامي عبدالرضا519736
ي الخص يب 62950البرصةأنبى 175إعدادية2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىلمياء عبدالصاحب عيىس320248 176بكالوريوس2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىحنان عبدالوهاب عبدالقادر434421 177دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىانوار سمير عبدالواحد3968 178دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىناهدة حميد سلطان8911 179دبلوم2ان 

ي8520 ي الخص يب 62950البرصةأنبىحنان حسن حح  180دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىاسماء يوسف طه8877 181دبلوم2ان 

زهرة عبدالكريم عبدعلي8360
ي الخص يب 62950البرصةأنبى 182دبلوم2ان 

 علي52347
ن ي الخص يب 62950البرصةأنبىاشار عبدالحسير 183دبلوم2ان 

ي الخص يب 62950البرصةأنبىسناء باقر طاهر319605 184إعدادية2ان 

1ماجستير2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد ناهض حامد171982

ي جبار زري451353 2بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرخير

3بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرخلف عبدالواحد عبود325746

4بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرناظم سالم عباس171295

ن مختار325702 5بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرطالل حسير

6بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرخضير زيد خليل325734

7بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمعتوق موس معتوق171235

8بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرصفاء عبدالخرصن عبدالواحد451436

9بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكراحمد عدنان محمد325712

10بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرخالد عبدالحميد محمد171792

11بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرسلمان مرزوك محمود532982

12بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرارشد عبداالمير الزم325729

13بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعبدالرزاق انس عبدالرزاق325768

14بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعدي عالءالدين معتوق171895

15بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرامجد جاسم ريشان325844

16بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمهند محمد مهدي171855

17بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكروسام مونس صالح171766

18بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرداود سلمان عبدهللا325881

19بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحازم جليل لطيف532896

20بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرفاضل كاظم محمود172010



ن172001 21بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرسمير عبدالجليل حسير

22بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد قاسم مطر171873

23بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعصام هاشم طه451346

24بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرنائل عبدهللا عبدالجبار171810

ي451386
25بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحيدر صادق راصن

ي جاسم325827 26بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرزكي محبر

27بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكراحمد زيد نجم517815

28بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكربهاء عبدالزهرة عبدالعباس171360

29بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكروسام صالح حسن533002

30بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعلي عبدالباري عبدالزهرة164150

ن325753 31بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرهيثم محمد حسير

32بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرسجاد مهدي صالح451467

33بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعالء فالح عبداللطيف325721

34بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعامر عباس عبدهللا325716

35بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرطه هاشم طه451527

36بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرجاسم اسماعيل جاسم325763

ي ابراهيم خليل171834
37بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرهانن

38بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرقحطان عدنان حمود325741

39بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد ناظم فالح532892

40بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد جاسم محمد171492

41بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعلي نعمة اسماري451326

42بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعبدالحميد عماد حميد171778

ن325719 43بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرفراس عبدالقادر ياسير

44بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعبدهللا عدنان داود172018

45بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرخطاب عدنان محمد451520

46بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكراحمد اياد عبدالطيف451192

ن نعمة171529 47بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعلي حسنير

48بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد ابراهيم اسماعيل172012

ن171877 49بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكربهاء ايوب ياسير

50دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرسجاد خلف قاسم325901

51دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرقيس نارص عبدالرزاق171183

52دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرابراهيم علي احمد533001

53دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعلي ابراهيم حبيب171961

54دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرفراس عبدالحليم عبدالحافظ451341

55دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرماهر طه منصور451492

 علي171883
ن 56دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرشاكر حسير

57دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكروسام حمزة عباس171979

58دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعلي سعد عبدالمحسن325709

59دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكراسعد عبداالمير حميد532990

60دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعالء احمد مصطفن451188

ي171907 61دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرقضي مصعب عريب 

62دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكراثير عبداالله يوسف171429

63دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرخطاب تميم مطر325739

64دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرقحطان عدنان محمد451486

ن325808 65دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرصفاء ايوب ياسير

ن خضير325726 66دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرامجد حسير

67دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمرتضن حاتم مراد532970

ي171807
68دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحيدر عبدالخرصن راصن



69دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرغيث عبدالمجيد حميد171864

70دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكراحمد خالد عباس532973

71دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحيدر نارص جاسم171991

72دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعماد عبدالكريم مهدي171784

73دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرامجد عبدالحميد عبدهللا171970

74دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكركاظم نوري مصطفن325761

75دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرهشام ابراهيم عبدهللا171730

76دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرامجد نوري نارص451498

ي171867 77دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرسجاد عامر ناج 

78دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعالء طالب اسماعيل171279

79دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحسن صادق محمد451369

80دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرخالد جمعة حسن451376

ن171737 81دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرابراهيم اسعد حسير

 علي جواد171257
ن 82دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحسير

83دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعقيل عباس طالب171901

84دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد عباس حاتم541989

85دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحسن حبيب حسن171910

ن171754 86دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرجعفر علي حسير

87دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكراحمد مهدي حسن171822

88دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحيدر صفاء عبدالعزيز541992

89دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرسجاد كريم جمعة541910

90دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمصعب احمد عبدهللا171203

91دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحيدر خلف قاسم532994

92دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرامجد عبدالوهاب عبدالرزاق171149

93إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعباس فاضل يوسف532999

94إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرسلمان عبدالقادر محسن451185

95إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعبدهللا جاسم محمد451456

96إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرفاروق عبدالزهرة كاظم451191

97إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرجواد فؤاد جواد541916

98إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد جواد كاظم171331

99إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرسجاد عبدعلي شعبان532895

100إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكراحمد فيصل مريىعي532977

ي325859
101إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرجعفر صادق راصن

102إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد قيس نمر171898

1ماجستير2الحسن البص ري 62951البرصةذكررجب عبدالحسن رجب169006

ي عبدالخالق326077
2بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرفواز هانن

3بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعباس عبد عبدهللا451688

4بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعلي سلمان داود168994

5بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرنارص فؤاد نارص169166

6بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعالء عودة عبدالقادر168825

ي169193 هللا عريب  7بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحمزة خير

8بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكردحام عماد محمد532921

9بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكراحمد عماد مكي168989

10بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد خليل اسماعيل168924

11بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمود شاكر عبادي326331

12بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمصدق جعفر نور533027

13بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد عبدالواحد محمود169129

14بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحسام عبدالعزيز عبدهللا451979



15بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرفرقان جمال بندر532923

16بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعباس فاضل خلف169063

17بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرابراهيم عامر حمودي169207

18بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعبدهللا بهاءالدين عبدهللا532907

19بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكركرار جبار شبيب326017

ي عباس168909
20بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرهيثم ماصن

21بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكراحسان عبدالزهرة عبدالعباس532952

22بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمعاذ نجيب علي532949

23بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرسجاد فيصل مريىعي532946

24بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكركاظم لمىعي كاظم532943

ي169132 25بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحيدر عبداالمير عبدالنب 

ي قاسم169168 26بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحامد ناج 

27بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمصطفن عبدالكريم مهدي169198

28بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكراسماعيل خليل اسماعيل169013

29بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرفاضل جميل عبدالرزاق532933

30بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد محمود طه451793

31بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرابراهيم محمود مصطفن169203

32بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرصالح انس عبدالرزاق326191

33بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمصطفن رياض فاضل533021

ي168983 34بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد صبيح عريب 

35بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكريوسف صادق يوسف326045

36بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد عبدالباسط سعدون326232

37بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرجاسم غسان جاسم168739

ن169175 38بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكراسامة محمد حسير

39بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرباسل عامر خليل169011

40بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكراكرم عبدالرضا جي 541999

41بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد صالح يعقوب168986

42بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعلي عبدهللا علي169212

43بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرسجاد حميد هاشم169219

44بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكراحمد محمود مصطفن169048

45بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرسجاد حامد صالح326205

46بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحاجم عبدالكريم جنعان541996

47بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعالء عبدالكريم خليل554494

48بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد عبدالكريم سالم169045

49بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعالء هادي خلف168988

50بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكريوسف محسن صالح169009

51بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرابراهيم سلمان داود169092

ن صبيح خشان532936 52بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحسير

53بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرامجد عبدالكريم عبدالرحمن168695

54بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعبدهللا نجم عبدالرزاق451894

55بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكروليد هاشم مناجي169051

 علي169215
ن 56بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرسيف الدين حسير

57بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمود عبدالكريم محسن326099

58بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحسن حامد صالح168978

59بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكرصالح مهدي صالح169105

60بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكراحمد عواد عبدالكريم169017

61بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكروائل محمد سعود168817

62دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعمار خالد مريىعي169182



63دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحسن هادي عبدالخرصن169159

64دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعلي عبدالجليل حسن169188

65دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعلي عبدالقادر مسلم168850

66دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرليث جواد كاظم326009

67دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمسلم عقيل عبدهللا168762

هللا سالم عباس169107 68دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرخير

69دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحيدر حمزة عباس532931

70دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرسعود محمد سعود168856

71دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكراحمد احسان محي169210

72دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرابراهيم عالء احمد169165

73دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحيدر عبدالجليل حسن169019

74دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمود عبدالحميد محمود326088

75دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكركرار عباس سالم168725

76دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد عواد عبدالكريم169024

77دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعبدهللا محسن عبدالقادر169184

ن كاظم532925 78دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحسن عبدالحسير

ي169221
79دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد زيارة سبب 

80دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعلي مفيد خلف169053

81دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرضياء عبدالمجيد خليل169114

82دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرسجاد محسن سلمان169179

83دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكركرار علي فاضل169055

84دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد سلمان عبدالرضا169038

85دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد ميثم عبدالجليل326061

86دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحيدر محمد عبداالمير451914

ي169209
ن
87دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكراحمد عباس صاف

ن326161 88دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد عبدهللا ياسير

89دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرسعدون عبدالباسط سعدون169134

ن سلمان عبدالرضا169042 90دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحسير

91دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكروسام جاسم علوان326347

92دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرماجد محمد سعود171130

 قاسم علي168753
ن 93دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحسير

94دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمنتظر علي عبدالسيد169163

95دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرصالح نوري عبدالكريم532924

96دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرسعد جاسم محمد452012

97دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرياش عبدالرضا حمزة326036

98دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحيدر نجيب عبدهللا169059

99دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعبدالرحمن عارف خالد169122

100دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمهند علي عبدالزهرة532898

101دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرسعود عماد سعود169161

102دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعلي معن جاسم169126

103دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرنبيل عبدالكريم ابراهيم168990

ن نمر169112 104دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرصفاء حسير

105دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكربارق عدنان محمود169195

106دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد عدنان محمود169196

107إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرابراهيم اسماعيل ايوب168769

108إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعلي اياد عثمان452199

ن فتحي علي175924 109إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحسنير

110إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعلي امان عبدالجبار326582



111إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد عبدالرضا مطرسر326693

112إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعلي جبار حمدي176720

113إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحيدر توفيق عيىس176157

ي175980
114إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمصطفن حسن راصن

115إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعبدهللا احمد عبداللطيف533014

116إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرنور جعفر نور176082

117إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرقاسم محمد عبداالمير168996

118إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعيىس عبدالجبار عبدالمجيد175622

119إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكررامي ماجد عبدالحميد168747

120إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمصطفن عبدالكريم رمضان326662

121إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعمار جليل جاسب176130

122إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمصطفن اياد عثمان451833

123إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكركرار نديم عبدالجليل176185

124إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرغفار جبار شبيب176636

125إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكراحمد حسن عبدالكريم451843

126إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعلي ماجد محمد541984

ن موس نور326774 127إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمبير

ن451880 128إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعباس فاضل حسير

129إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكراحمد سليمان عبدالهادي175544

130إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرنارص حسن نارص451948

131إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكركاظم عبدالمجيد عيىس176751

ي عبداالمام169004 132إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد عبدالنب 

ن326560 133إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكراحمد امجد حسير

 علي176114
ن 134إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعلي حسير

135إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكراحمد رعد شاكر176618

136إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرزبن العابدن صالح سلمان176756

137إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد ماجد محمد533031

138إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد مشتاق طالب451968

139إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعبدهللا حسن محسن176725

140إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرخطاب ضياء نوري452125

141إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمرتضن نزار سعيد326803

ي عباس554530
 
142إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكركاظم رزوف

143إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعلي جعفر ابراهيم451896

144إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد عبدالسالم محمد452221

145إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمنتظر محمد نجم176097

146إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعلي يوسف يعقوب326511

ي175654 147إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد رعد شر

148إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمسلم عقيل عبدهللا326717

149إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعلي باسم علي532897

150إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرزين العابدين منصور جاسم554527

151إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد سليمان عبدالهادي175517

ي نزار نعمة326607
152إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرتف 

153إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرابوبكر نجيب علي533069

154إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمد قاسم سالم451314

155إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكراحمد ماهر عبدالواحد326867

156إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعلي مهدي فاضل176641

157إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكراحمد معتوق موس175471

158إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمحمود عامر عبدالواحد175574



159إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكراحمد جميل لطيف169170

160إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكربالل عبدالمنعم عجمان168700

161إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمصطفن فاضل عباس326857

162إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعبدهللا محمد شاكر533056

163إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعبدالكريم ليث عبدالكريم451918

164إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرمهند عماد حميد532900

ن176353 165إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعبدهللا عبداالمير حسير

166إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحسام رياض صالح176744

ي ابراهيم176694
167إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعلي هانن

168إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعبدالرزاق اسعد عبدالرزاق176709

169إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرعبدهللا محمد عبداالمير169001

ن169174 170إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرحسن علي حسير

171إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةذكرظاهر جاسم محمد176703

172بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكراوميد حاجم ريشان168780

173بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةذكراياد سلمان عبدالرزاق326151

1ماجستير2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىعرفات نارص جاسم171953

2بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىمريم شاكر اسماعيل171843

ن احمد541990 3بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىكوثر ياسير

ن عبدهللا171746 4بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىصفية ياسير

5بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىحنان هوير جباز171818

6بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىجنان ناجح يعقوب171829

7بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىزينب عبدالوهاب عبدالرزاق171759

8بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىرحاب عبدالصاحب داغر171410

9بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىامجاد عزيز طه171919

10بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىلمياء حميد عبدهللا451511

11بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىخنساء عجمان سعدون451479

12بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىنورا عبدالكريم عبدالحي171944

13بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىاشاء عبدالكريم خليل554490

ن171849 14بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىصفا فرج حسير

15بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىابرار فرحان خزعل325755

16دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىماجدة عبدهللا يعقوب532893

ن171305 17دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىندى ماهود حسير

18دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىرجاء مالك عبدالجبار171799

ن171804 ي ياسير
19دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىرشا هانن

20دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىهبة صالح عبدالكريم171890

21دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىفاطمة عبدالرزاق عبدالصمد171938

22دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىمريم حسن جاسم171093

23إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىهيفاء فيصل خالد171399

1بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىاميمة حسن نارص451378

ن يوسف يعقوب326136 2بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىبنير

3بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىضح ماجد عباس451761

4بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىسمارة عبدالوهاب عبدالرزاق169073

5بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىهبة عبدالكريم مصطفن169087

فاطمة سالم علي168716
6بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبى

7بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىعذراء منذر عبد العباس169226

8بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىانتظار عبدالقادر مسلم169201

9بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىبان حمزة عباس532929

10بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىعطية محسن عبدالقادر168872



11بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىزينب عبدالصمد جاسم451991

12بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىمها فالح عبداللطيف326128

13بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىشهد اسعد عبدالعزيز169078

ن قيس حاتم168832 14بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىياسمير

15بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىازهار قيس حاتم168867

نور سامي جاسم169100
16بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبى

17بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىوسن ياش ايوب168896

18بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىهند حسن عبدالصمد168885

ن خضير326364 ن ياسير 19بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىياسمير

20بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىقندة عبدالكريم صباح169231

21بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىزهراء محسن عزيز168811

ي رحمة451722 22بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىفاطمة ناج 

23بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىرسل مفيد خلف169072

24بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىايات قيس حاتم168838

25بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىاشاء جاسم محمد169200

26بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىزهراء نزار عباس451686

27بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىبدرية عبدالسالم سعدون169223

ن169220 28بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىاطياف اسعد حسير

29بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىرنا نعيم مبارك169241

30بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىزينب خالد زيد169228

ن451740 31بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىايناس ناطق ياسير

32بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىاالء عبدالواحد عبدالمجيد169234

ن كاظم532928 33بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىسحر عبدالحسير

34بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىاالء صالح يعقوب169240

35بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىوجدان خلف ابراهيم168879

36بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىدعاء سلمان مرزوك169227

37بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىسارة ستار طالب533018

38بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىفرقان حسن نارص451962

39بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىايمان مهدي صالح169096

40بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىزينب سلمان مرزوك533076

41بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىانعام خضير عباس451705

42بكالوريوس2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىبشائر رعد مصطفن169237

43دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىايناس سالم علي168707

44دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىغدير نجم عبدهللا169083

45دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىانتظار جاسم محمد326029

46دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىمروة شلش كاظم326177

47دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىمها محمد جاسم169244

48دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىزينب حامد يوسف169070

49دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىشهد ميثم خزعل169236

50دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىايات ناظم شهاب326218

51دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىمروة صفاء باقر169190

52دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىفاطمة نوفل طه326279

53دبلوم2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىسمار قاسم ذياب326114

54إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىنور بسام حامد175999

55إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىحياة عبدالكريم صباح176657

56إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىخلود وليد عبدالعزيز176274

57إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىمكية وليد عبدالعزيز176327

58إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىزينب عبدالرضا غالي176687



59إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىهند عماد حميد176716

60إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىمروة عادل شعبان176679

61إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىامال عبدالجليل حسن168795

62إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىضح فرحان خزعل175752

ن ايوب176051 63إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىفاطمة ياسير

64إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىسح  خلف جاسم169066

ي رحمة452459 65إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىنورالهدى ناج 

66إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىنور نجم عبدالرزاق175735

67إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىميعاد جعفر عبدالرضا176242

ن169081 68إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىرفاة عبدالباسط حسير

ن175850 69إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىاساور عبدالباسط حسير

70إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىفاطمة يوسف يعقوب326527

71إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىزينب عماد سامي175946

72إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىشهد صباح جاسم176669

73إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىافراح فرحان خزعل175774

74إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىزينب ابراهيم يعقوب326240

75إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىامنة نوفل طه326738

76إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىرسل داود سلمان326885

77إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىاشاء اسعد عبدالعزيز176731

78إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىصفا عادل شعبان176674

79إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىفرح احمد عبدهللا530345

80إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىرسل عبدالخرصن الزم541986

ن نعمة326478 81إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىرسل حسنير

82إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىضح عبدالكريم مصطفن176736

83إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىشيماء خصير زيد175714

84إعدادية2الحسن البص ري 62951البرصةأنبىتمارصن خالد عبدالعزيز169243

1ماجستير2البرصة 22953البرصةذكرعمر مهدي صالح41877

2ماجستير2البرصة 22953البرصةذكرسيف سعود عبدالعزيز41845

3ماجستير2البرصة 22953البرصةذكرنشوان سعود عبدالعزيز41957

ن عبدالحميد احمد177325 4ماجستير2البرصة 22953البرصةذكرحسير

5دبلوم عالي2البرصة 22953البرصةذكرمخيمر سيد محمد37477

6بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرجبار حسن رسن177251

ن احمد حميد510431 7بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرحسير

8بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرضياء علي ابراهيم510445

9بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرحيدر عبود زاهي177285

ن عبدالجبار عبدالعزيز177405 10بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرمعي 

11بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرصفاء جعفر عبود37446

12بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرعبدالحافظ عبدالجبار جعفر177224

13بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكراحمد فالح عبدهللا37431

14بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرمحمود ابراهيم عبدالكريم39988

15بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرازهر عبدالزهرة عبدالكريم549207

16بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرنجم عبود محمد510440

ي علي37454
17بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرمحمد راصن

18بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرمحمد ثابت شاكر37411

19بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرسالم صالح مهدي510443

20بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرزمان سعود عبدالعزيز260629

21بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرميثم ضياء صباح381521

ن عبدالحميد عبدالجبار41852 22بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرمعي 



23بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرحسن عدنان عبداالمير40012

24بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرمصطفن راشد عبدالحي510439

25بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكراحسان عبدالهادي جواد510421

26بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرماهر عبدالكريم جلوب510424

27بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرهيثم عبدالمجيد خليل41980

ن طه70093 28بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرطه تحسير

29بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرشاكر عثمان عبدهللا510453

30بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرسيف عماد عبدهللا428161

31بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكريوسف عبدهللا محمد549092

ن40066 32بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرعلي سالم حسير

33بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرطه عبدهللا طه40119

34بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكراسامة عبدالسالم طه40201

35دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرعباس علي جاسم510429

36دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرفالح نعمة مهدي37389

37دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرمحمد احمد راشد510428

38دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرعلي صبيح حميد40097

39دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرقاسم جاسم محمد37512

40دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرضياء عبدالجبار جعفر510418

41دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرابراهيم يعقوب مجيد40175

42دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرمرتضن عبدهللا عبد549205

43دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرعصام احمد عبداللطيف510450

44دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرعلي عبدالكريم قاسم40060

45دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرحيدر ابراهيم يوسف177230

46دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرمشتاق مؤيد اسماعيل510438

47دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرقحطان عدنان عبدالجبار41987

ن510449 48دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرحسن سلمان عبدالحسير

ن والء صباح382066 49دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرمبير

ي عبدالمنعم40130 50دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرمرتضن صي 

51دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرامجد محمد يعقوب549113

52دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرسامر خالد عبدالقادر177334

53دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرحيدر عبدالحميد احمد40150

54دبلوم2البرصة 22953البرصةذكريعقوب احمد يعقوب260616

55دبلوم2البرصة 22953البرصةذكراسامة سامي سالم510447

56دبلوم2البرصة 22953البرصةذكراثير سلمان هادي510420

57دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرمحمد سلمان احمد510441

58دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرضياء حسام عبدالحسن40142

59دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرعلي سلمان احمد510426

60دبلوم2البرصة 22953البرصةذكراياد حسن مطرسر177294

ن عبدالهادي177567 61إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرسلمان ياسير

 علي عبد510427
ن 62إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرحسنير

63إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرحيدر عبدالحميد خضير510436

64إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرعالء ابراهيم يوسف177241

1بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرصفاء خليل عبدهللا178045

2بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرخالد طه عبدالوهاب178076

3بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكراحمد حامد احمد38822

4بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرعبدهللا وجدان رجب510340

 علي هادي510344
ن 5بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرحسير

6بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرمحمد عجىمي محروث40579



7بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرعصام حامد طه40563

8بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرماهر يعقوب مجيد549135

9بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرالحميد عبدالزهرة عبدالكريم38848

10بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكريوسف عبدالرضا عبدالمهدي260236

ن هاشم38297 11بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرحسن حسير

ن احمد عبداللطيف38273 12بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرحسير

13بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكراحمد عبداالمام احمد38360

14بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكراحمد ناظم عبداللطيف40534

15بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرمرتضن جبار مطر38890

ن549073 16بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكررضوان سلمان عبدالحسير

17بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرمحمد نارص هاشم38899

18بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرارشد سالم ليلو38872

19بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرمازن عبدالحميد طه178035

20بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرطه عبدالحميد طه178021

21بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكراحمد عبداللطيف عبدالحميد178061

22بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرمحمد ميثاق احمد510372

23بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرعبدهللا نارص عبدالعزيز40439

ن176801 ي ياسير 24بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرعالء ناج 

 علي مالح510416
ن 25بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرحسير

26بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرمهدي عجىمي محروث40677

 علي عبدهللا260191
ن 27بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرحسير

28بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرعباس كاظم عبدالعزيز260150

ن محروث41155 29بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرعلي حسير

30بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرجابر صالح عباس510333

31بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرعبدهللا طالب عبدهللا38442

32بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرعمر عبدالكريم قضي38380

33بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرعلي جاسم محمد510386

ن عبدالحافظ40464 34بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرعبدهللا حسير

35بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرمحمد عبدالودود محمد38314

ن39309 36بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرسجاد عدنان عبدالحسير

37بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرمحمد ناظم زيوك510406

38بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرعلي احمد جاسم510324

39بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرحسام ثابت شاكر40597

40بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرعبدهللا عبدالمطلب عون549194

41بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرحسام محمد جبار260381

42بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرايهاب عبدالوهاب علي177865

43بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرفيصل عودة ابراهيم38796

44بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرعبدهللا جاسم محمد510384

45بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرعبدهللا مسعود طعمة246739

46بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرمصطفن هاشم عيىس178121

47بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرعلي هادي مطر38450

48دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرهيثم حميد خضير512024

49دبلوم2البرصة 22953البرصةذكراحمد كاظم فلك510336

50دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرمحمد جالب محسن38460

51دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرضياء نعيم جاسم40631

52دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرحيدر قاسم علي38956

ي510321
53دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرمصطفن محمد راصن

ن رحيم جابر40514 54دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرحسير



55دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرمسلم جواد كاظم41017

56دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرمحمد هاشم بدران510319

ن جابر260212 57دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرنور حسير

58دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرعلي ناظم فلك510338

59دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرمحمد عبدهللا اسماعيل40481

هللا شيهان510391 60دبلوم2البرصة 22953البرصةذكراحمد خير

ي41606 61دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرمحمد عبد عبدالنب 

ن يعقوب260295 62دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرعبدهللا حسير

ي428072
ن محمد راصن 63دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرحسير

64دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرحيدر هيثم بدر38983

65دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرابراهيم حبيب رخيص40750

66دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرحسن سعد فيصل176810

67دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرفاضل فائز عبد40432

68دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرعبدهللا عبدالرزاق عبدالقادر510402

69دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرعلي سمير جاسم510316

ن حبيب رخيص40719 70دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرياسير

71دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرعبدالحسن زين العابدين هادي510347

ي38418
72دبلوم2البرصة 22953البرصةذكربهاء جالول شمحن

73دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرياش يوسف اسحق40454

 زكي عبدالرزاق510329
74دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرمصطفن

 علي صبيح38328
75دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرمصطفن

76دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرعبدالمول زين العابدين هادي510471

77دبلوم2البرصة 22953البرصةذكراحمد عبدعلي عبدالرزاق38353

غام هاشم عزيز260442 78دبلوم2البرصة 22953البرصةذكررصن

ن حيدر سلمان38370 79دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرحسير

80دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرزياد طارق عبدالكريم510381

81دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرعلي عودة فرحان510395

82دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرحيدر حاتم احمد510366

83دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرسامر عبدالعزيز جاسم38834

84دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرعبدهللا فريد عيىس41192

85دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرباقر زينالعابدن هادي510352

86دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرسجاد جميل عبدالستار260114

87دبلوم2البرصة 22953البرصةذكركرار والء صباح381072

88دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرعبدالمجيد عبدالحميد طه178010

89دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرمحمد عبدعلي احمد41135

90دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرعلي حبيب معتوك38813

91دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرنواف عباس عبدالحسن38927

92دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرمحمد جواد عبدالرزاق39166

93دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرعلي جواد كاظم40868

94إعدادية2البرصة 22953البرصةذكراحمد عادل عبدالرزاق39808

95إعدادية2البرصة 22953البرصةذكربهاء محسن جواد260353

96إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرمصطفن عبدالكريم عبود510467

ن جابر260780 97إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرمقتدى حسير

98إعدادية2البرصة 22953البرصةذكروائل اسماعيل ابراهيم177923

99إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرمرتضن غازي عبداالمام37783

100إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرحسن اسعد مهدي510414

101إعدادية2البرصة 22953البرصةذكراحمد مؤيد خلف37760

102إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرصادق حسن دوي    ج41496



103إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرغيث شاكر يرس41463

104إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرعلي احمد طه176831

105إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرفراس عبدالمحسن فالح38129

106إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرسجاد فائز عبد41470

107إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرمحمد وليد عيىس39190

ن39245 108إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرمنار سالم حسير

109إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرعبدالهادي احسان عبدالهادي176770

110إعدادية2البرصة 22953البرصةذكراحمد كريم فاخر39393

111إعدادية2البرصة 22953البرصةذكراحمد عباس عبدالحسن549069

ن حسن39289 112إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرطاهر ياسير

113إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرانور اسماعيل ابراهيم38516

ن عباس عبدالحسن39644 114إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرمحمدحسير

 علي يوسف427090
115إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرمرتضن

116إعدادية2البرصة 22953البرصةذكراحمد فارس طه549102

117إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرعلي حسن علي176783

118إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرحسن عزيز طارش510314

119إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرسيف الدين اسامة عبدالجبار39720

120إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرعباس عبدعلي عبدالرزاق510405

121إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرسجاد عادل عبدالرزاق37840

ن سالم عبداالمام39319 122إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرحسير

123إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرفضل عباس عبدالحسن39508

124إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرعلي عبداالمام داود176796

125إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرمثبن عبدالستار عبدالجبار510484

126إعدادية2البرصة 22953البرصةذكروليد خالد لطيف37752

127إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرعباس عماد قاسم39300

128إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرسجاد اياد جلوب39196

129إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرمقداد عبدهللا طه38678

130إعدادية2البرصة 22953البرصةذكراسامة احمد نارص177106

ن37960  علي ياسير
ن 131إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرحسير

132إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرحيدر عبدالكريم قاسم41485

133إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرسجاد صالح مهدي510362

134إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرعبدهللا فريد يوسف39600

135إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرقاسم سلمان صالح38046

136إعدادية2البرصة 22953البرصةذكراحمد عبدالحميد عمر510480

137إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرمحمد محسن جواد39559

138إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرابراهيم وليد عيىس39176

ن38945 ي حسير
139إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرعلي راصن

140إعدادية2البرصة 22953البرصةذكركرار يوسف صبيح37918

141إعدادية2البرصة 22953البرصةذكركرار عباس علي510462

142إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرابراهيم خليل ابراهيم37825

143إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرمحمدصادق حيدر حامد39778

144إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرعقيل خليل ابراهيم38526

ن اسماعيل عبدالواحد37834 145إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرحسير

146إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرعباس حمزة عباس427501

147إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرمحمد اسعد طالب516182

ي كاظم177058 148إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرعلي صي 

149إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرعلي محمد حسن176879

150بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكراسالم عبدالجبار هالل158533



151بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكراحمد خلف علي510377

152بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكررعد خشان فضاله40504

153بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرعزت ابراهيم عبدالكريم260433

154بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرعالء حسن علي38912

155بكالوريوس2البرصة 22953البرصةذكرعلي هادي زكي510357

156دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرعبداالمام داود سلمان177958

157دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرياش حسن صالح260338

158دبلوم2البرصة 22953البرصةذكرسالم عبداالمير مالك38918

159إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرعبدالكريم قضي عبدالكريم38543

160إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرناظم بخيت بكر177948

ن عبود38783 161إعدادية2البرصة 22953البرصةذكرعدنان عبدالحسير

1دبلوم عالي2البرصة 22953البرصةأنبىايمان هاشم عزيز260612

2دبلوم عالي2البرصة 22953البرصةأنبىتيسير عبدالرحمن طه41969

3بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىفاطمة عبدالمجيد خليل41861

4بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىزينب سامي سالم177217

5بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىعلياء عبدالرحمن سالم37399

حنان عبدعلي عبدالرزاق37376
6بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبى

7بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىفاطمة يعقوب مجيد552070

8بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىامال عبدالحميد احمد40165

9بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىاشواق صالح عبدالحافظ41831

10بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىابتهال عبدالجليل طالب510433

 علي177518
ن 11بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىدالل حسير

12بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىعبير عبدالرحمن طه41947

13بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىنور عبدالصمد يوسف177277

14بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىنورهان محمد جاسم41886

15بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىثرى نارص ضاجي549208

16بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىمروة محمد احمد510435

17بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىرند محمد احمد510434

18دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىنور اياد داود40109

19دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىيرسى عزيز سلمان37468

20دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىنوال ابراهيم عبدالكريم40076

21دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىوفاء منديل جارح37418

 ماجد علي510454
ن 22دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىياسمير

23دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىمها عبدالواحد عمران37521

24دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىسعاد عبدالسالم طه260593

25دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىندرة جواد جاسم37537

26دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىوفاء عبدالقادر لفته40186

ن549119 27دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىزينب علي حسير

28دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىساجدة عبدالحسن كاظم510444

29دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىغفران هاشم عزيز37500

30دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىسح  عبدالزهرة عبدالكريم40155

31دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىزينة محمدرضا شاكر37486

32دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىايناس صالح مهدي41871

33دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىفاطمة محمدرضا شاكر37493

34إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىساجدة ايوب يوسف41891

ن موس510389 1دكتوراه2البرصة 22953البرصةأنبىلمياء حسير

ن ناظم يوسف260935 2ماجستير2البرصة 22953البرصةأنبىرنير

ن عبدالرحمن سالم510364 3بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىظنير



4بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىكوثر مرتضن احمد41098

5بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىحوراء عبدالهادي عبدالجبار40548

6بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىاالء عباس عبداللطيف40936

7بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىنور عبداالمير عبدالجبار40602

8بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىنور عباس محمد510374

9بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىضح عبدالزهرة جاسم38301

10بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىسماح مؤيد محمد260287

11بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىدعاء عبدالسالم طه178027

12بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىنور فاضل صالح510394

13بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىمنار ضياء بوهان39266

14بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىشهد فريد يوسف38738

15بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىاشاء نعمة عناد510371

صبا علي داود260171
16بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبى

17بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىزهراء رحيم محمد510403

18بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىتغريد ماهر مخلف510327

19بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىزهراء احمد عالوي510379

20بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىدعاء عبدالنارص محمد40962

21بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىسجا عبدالودود محمد38879

22بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىهدى صادق عبدالزهرة510415

23بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىاكرام صالح مهدي177975

24بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىامينة عبدهللا طه38859

منال عبدعلي عبدالرزاق38286
25بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبى

ن40650 26بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىسوسن كاظم حسير

27بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىبيداء فاضل صالح510400

مروة علي عبدالكريم549081
28بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبى

29بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىربيعة فالح كاظم177967

30بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىهبة فايق عبدالكريم177993

31بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىميالد عباس حميد510303

32بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىمنتىه نعيم كامل510408

33بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىزهرة جمال ابراهيم38342

34بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىسلىم فوزي موس40557

35بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىشهد عماد قاسم177815

36بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىجيالن سهيل نجم510359

ن يعقوب260311 37بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىهدى حسير

38بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىعذراء فاضل صالح510392

39بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىهدى عالء شاكر40525

سارة علي هادي38481
40بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبى

41دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىمروة جاسم محمد510385

زهراء ماجد علي38471
42دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبى

43دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىسمر معن عبدالرزاق40620

44دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىفاطمة عباس عبدالحسن38936

45دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىاالء هادي عبدهللا38503

46دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىمروة قاسم جاسم38555

ن40828 47دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىايناس مهدي حسير

48دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىرشا عبدالزهرة جابر510388

49دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىدعاء عبدالواحد جواد158194

50دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىاالء امجد عبدالحافظ177206

51دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىندى عالء شاكر40490



ن260730 52إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىشى احمد ياسير

53إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىاشاء عبدالرحمن ضاجي39844

ي فاضل260714
 
54إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىحوراء عبدالباف

55إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىسارة فاضل كاظم39743

ن ناظم يوسف260686 56إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىبنير

57إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىوالء عبدالهادي عبدالجبار38109

58إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىدعاء حامد عبيد41447

59إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىزهراء سلمان كاظم176984

60إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىمالك قضي عبدالحميد510463

61إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىزهراء عبدالحافظ عبدالجبار37796

مها علي داود260697
62إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبى

63إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىغادة يعقوب مجيد549198

ن موس510457 64إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىدعاء حسير

65إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىزينب عبدعلي عبدالرزاق37729

66إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىرشا محمد خضير39446

67إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىزهراء محمدرضا شاكر37809

68إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىساجدة بخيت بكر177936

69إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىزبيدة محمود عدنان176826

70إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىزينب حسام عبدالحسن39834

71إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىورود محمد يعقوب555637

ى جاسم محمد260815 72إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىبرسر

ن نزار عبدالقادر510475 73إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىحني 

74إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىعذراء اسعد طالب517543

75إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىزينة توفيق جاسم41539

76إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىسارة يعقوب احمد39695

77إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىرويدة توفيق جاسم41661

شى علي عبدالكريم380959
78إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبى

79إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىزينة اسعد مهدي510478

80إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىحنان عبداللطيف عبدالواحد510311

81إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىزهراء ابراهيم يوسف41435

82إعدادية2البرصة 22953البرصةأنبىكريمة عبدالحميد خضير510460

83بكالوريوس2البرصة 22953البرصةأنبىزهراء مخيمر سيد510409

84دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىعطور سهيل نجم38430

85دبلوم2البرصة 22953البرصةأنبىنادية قاسم محمد246781

1دكتوراه2القبل ة 12954البرصةذكرفالح مهدي صالح418721

2ماجستير2القبل ة 12954البرصةذكرعدي عاشور عكش8756

3ماجستير2القبل ة 12954البرصةذكراحسان عبدالرحيم عباس215498

4دبلوم عالي2القبل ة 12954البرصةذكرعماد مزعل جابر422230

5بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرحيدر نديم نعمة8312

6بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرصالح محسن ضيدان544750

7بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد قاسم علي215603

8بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكراحمد عبدهللا احمد215535

9بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرسعد دينار خضير522941

10بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمنذر صدام خلف544662

11بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكروليد عبدالواحد جبار5124

12بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرخديجة فاضل عيىس523651

13بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرباسل غازي حسن419793

14بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرليث داخل علي215281



ن215598 15بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمروان زيد حسير

16بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعادل سلمان موس8324

ن اباذر8213 17بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمحمود عبدالحسير

18بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرسلطان فاضل علي418835

19بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرنظير محمدرضا سعيد215123

20بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكراحمد عبدهللا عبود422580

21بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرفراس هاشم عبدعلي523658

22بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعبدالرضا عبدهللا نجم8586

ن419419 ن محمدحسير 23بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرصفاء عبدالحسير

24بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكراحمد جبار حميد522931

ن شلش جي 419265 25بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرحسير

26بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرصباح عطوان عقرب215588

27بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرثائر حبيب يحبر523581

28بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكراحسان عدنان سويدان522992

29بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرثائر شاكر عبدالرضا522944

30بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرميثم ابراهيم حبيب261608

31بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد حامد عبدالملك5144

32بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد عطية صالح422603

33بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرانمار عيىس ابراهيم8706

34بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعلي عبداللطيف محمد522964

35بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكراحمد عمران مالك8557

36بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعالء جواد عودة522929

37بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرسمير عبدالواحد مكي422018

38بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرندوان شعالن عجالن420636

ن عبدالحسن سلمان8197 39بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرحسير

40بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمصعب حامد عبدالملك8673

41بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد عاشور عكش8655

42بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكررحيم حاتم لفته422520

43بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكراحمد ماجد محمود8670

44بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعالء مبدر ضيدان544751

45بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرحسن رشيد عاشور522954

46بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعالء سعد عبدالصاحب419471

47بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرامجد ثابت خالد522925

48بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمهند فؤاد كاظم215303

49بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعلي عقيل كاظم8599

50بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعبدهللا احمد عبدهللا522938

51بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعلي حسن هادي8189

52بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكررعد سعدي عبود421992

53بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكراسامة عباس مكي8688

54بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمهند قاسم خضير422172

55بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرحميد صلبوخ عجيل261709

56بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكراحمد عبداالمير صمد422593

57بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكروائل سلمان ابراهيم8298

58بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرقاسم يحبر عبدالصاحب215325

59بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعباس محمد جاسم522950

60بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعلي يعقوب عبدهللا419447

61بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعلي محمد زاكور419543

62بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكراحمد جواد كاظم215468



63بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرباقر مزعل خلف420677

64بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد ثامر خلف215274

65بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكركرار عبدالستار جابر215337

66بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرحسن عمار عبدالجبار422614

67بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرابراهيم كريم ابراهيم215208

68بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعلي محمد صهيود8604

ي فيصل عبدالواحد5249
69دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكررانن

70دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرجاسم كريم ناهي215615

ن215335 71دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعادل علي حسير

72دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعبدالرضا خلف صالح215079

73دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرمهند فالح حسن8795

74دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعلي كريم احمد261967

75دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعدنان عبدالرزاق عبدالرسول8786

76دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعلي صالح عبداللطيف8529

77دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعالء جواد عبادي8344

ي8681
78دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرحيدر عبداالمام راصن

79دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرقاسم عبود جعفر418717

80دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكروسام عبدالمحسن رسن8723

81دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعلي كاظم جاسم8789

82دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرسيف سليم كريم215583

ن418863 83دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد علي حسير

84دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعلي حسن فرحان215328

85دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرحيدر رحيم جعفر522937

ن544676 86دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرايهاب حمد حسير

87دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعباس كريم فالح5154

88دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرمصطفن محمد كاظم5218

89دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرمازن رحيم حميد215366

90دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرارشد مالك عبدالحافظ5198

ن زعيبل262029 91دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعلي حسير

92دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرصالح نوري عباس8347

93دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرصادق عبدالزهرة كنعان261883

94دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرحكيم موس نارص422664

 مكي جليل420772
95دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرمحمدالمصطفن

96دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرجاسم توفيق جاسم215017

97دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرزين العابدين علي كريم544753

98دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرهشام مالك خضير8490

99دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرغزوان يحبر عبدالصاحب419585

100دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرمصطفن ابراهيم عسكر8630

101دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعبدالقادر محمد يوسف5141

ي عديل5162 102دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرقاسم العيب 

103إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكربشير فرج حاتم8700

ي215138
ي محمد راصن

104إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرراصن

105إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعباس عبدالمطلب لفته422563

106إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعلي حريب عبد522934

ن منصور8711 107إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرجهاد عبدالحسير

108إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد حبيب عباس522970

ي عديل5204 109إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعباس العيب 

110إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمصطفن فالح لفته421073



111إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرحيدر محمد رحيمة8691

112إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكراحمد عبدهللا رهيف420526

113إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعالء عادل مهدي8748

114إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعلي جاسم علي8740

115إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعمار عباس محسن5263

1ماجستير2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد قحطان نعمة423306

2ماجستير2القبل ة 12954البرصةذكراحمد عبدالرزاق حميدان262451

3بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعلي فايز جواد5339

ن صبيح8122 4بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعالء حسير

5بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعماد رزاق ابراهيم7821

6بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمجتب  محمد خميس523401

ي حسن7969 7بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد ناج 

8بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرحسن هشام عبدالملك214545

9بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكراحمد عبدالهادي حبيب420143

10بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرصالح حسن هاشم421011

11بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرحيدر عبدالرحيم نارص421680

12بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرزين العابدين محمد مكطوف7809

13بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعبدالوهاب حامد خالد8127

14بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكراحمد حسن علوان7963

ن214305 15بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرابراهيم علي حسير

16بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكركرار محمد هاشم423181

17بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرحيدر غازي حسن262147

18بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرسجاد ضياء عبدالجليل421906

19بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكراياد خلف حمود7793

20بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكراحمد عبدالخالق محمد8050

21بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكركاظم محمد كاظم7902

22بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعبدهللا حمدان هيس7790

23بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد فالح لفته422911

24بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكراحمد كريم طرار7795

25بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعلي محمد مهدي7783

26بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعقيل توفيق باقر7788

27بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرصالح اسعد عامر9184

28بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرسجاد صباح نوري213078

29بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعلي عبدالكريم عبدالرزاق5897

30بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد جبار علي426038

31بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكريوسف وسام حسن425516

32بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرسيف جميل شويل7878

33بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعباس مطرسر صابر5841

34بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكراحمد سامي عبدالرزاق7784

35بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمنتظر سالم سعدون523404

ي احمد262189 36بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمصطفن ناج 

37بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعلي كريم حاشوش6151

ن غضيب5701 38بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكراحمد حسير

ي214325
39بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمهيمن محمد راصن

40بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمنتظر وضاح هاشم6331

41بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرستار جبار محمد8104

42بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكركرار رحيم سوادي8151

43بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرايمن وليد خالد214386



44بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرحسن علي عدافة7825

ن6142 45بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرسجاد عدنان ياسير

46بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمحمود رياض عباس422414

47بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعباس عبدالكريم حنون7887

48بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرفهد نارص علي262972

49بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمحمود ماجد محمود8109

50بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد رحيم عودة8138

51بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعبداللطيف رزاق بالسم7823

ن8170 52بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرحيدر علي حسير

53بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد قاسم صالح421823

54بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكراحمد فاضل محمد7786

55بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرقاسم نارص زغير7895

ن قاسم حمادي523426 56بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرحسير

 علي جبار523338
ن 57بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرحسير

58بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكررسول صباح سلطان421416

59بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد حميد عبدالكريم262163

ن424144 60بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرياش غازي دارسير

يف5317 61بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكراحمد حسام شر

62بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرسجاد اسعد نجم214250

63بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعلي ابراهيم حميد262858

64بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرفارس عبدالستار عبداالمام7840

65بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد نزار جاسم9245

66بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرحيدر ميثاق احمد422293

67بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرسامر شنان حسون7869

68بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكركرار هادي صالح214092

ن عبدالرزاق خضير5407 69بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرحسير

70بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكراحمد عبداالمير احمد419891

71بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرامجد كاظم جاسم214145

72بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد عبدالحليم عبدالحميد523396

73بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرحسن عبدالهادي رمضان214258

ن صالح نوري423676 74بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرحسير

75بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكراحمد عبدالكريم احمد7877

76بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرادريس كاظم عبود423735

77بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد جواد عودة422650

ن523466 78بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكراكرم هاشم حسير

79بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكررضا داود سلمان7929

80بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعالء حسن داود523390

81بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكراسعد عبدالرحيم نارص8112

ن214512 ن محمدحسير 82بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد عبدالحسير

ن7791 83بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرحيدر علي عبدالحسير

84بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكريوسف يعقوب يوسف421676

ن صبيح262909 85بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعلي حسير

86بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرسالم عادل علي523349

87بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرحسن فالح مهدي419843

88بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرباسم محمد فالح8120

89بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرجمال جبل قنيد8018

ن عباس7940 90بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعباس عبدالحسير

91بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرفالح عيدان فارس5941



92بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكركريم سعيد حسن544748

93بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعلي حمدان ذري    ع8098

94بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرفراس رحيم جعفر214313

95بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعلي صباح شنيت5835

96بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعلي نصير محمد523395

97بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرثائر جاسم نعمة523380

98بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعلي موفق عبدالصمد523388

ن رجيب5457 99بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرعلي حسير

100بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرابراهيم عبدالجبار ابراهيم423787

ي خلف420469
101بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرايهاب راصن

102بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرفاضل نزار رحيم6382

103بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرحمادة كريم ابراهيم8124

104بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكربهاء مجيد زبون7812

105بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكراوس فالح حسن5579

106بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرحسن علي عطية213922

ار عبداالله6346 107دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعبدهللا رصن

108دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعلي عواد سهر214059

109دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكراحمد يعقوب كاظم420382

110دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرمصطفن يوسف منديل6017

111دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعلي عبدالرسول جعاز5444

ن حنتوش7799 112دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرمرتضن حسير

113دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكربسام عبدهللا عيىس8093

114دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرانور يوسف جميىعي262283

ي محمد5799 115دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد صي 

ن214101 ي ياسير 116دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرحسن عبدالنب 

117دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكراحمد سلمان جاسب7900

118دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرمصطىعن لؤي حمزة7874

 علي عبدالصمد420913
ن 119دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرحسير

ن213898 120دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعدنان عصام حسير

121دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرزمان عمران حبيب8130

122دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرمهند اسعد عامر6299

123دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكراحمد حريب عبد214142

124دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرسيف عبداللطيف عبدالرزاق5847

125دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرحسن هادي عبدالصمد8147

126دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرحيدر نجم عبود6336

127دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكراحمد اسعد عامر6307

128دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد ظاهر حبيب8362

129دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرحسن قاسم عبدالحسن262950

130دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكراحمد صالح مهدي7797

131دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكراحمد سعد طه5305

ن حريب عبد214128 132دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرحسير

133دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعلي رافد عبداللطيف380750

134دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعلي رباط علي7988

135دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعلي حامد عبدالملك5780

136دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكراحمد جاسم محمود214572

137دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد اسحاق جابر7801

138دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعلي اسماعيل كاظم7800

139دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكروائل شهاب متعب214133



140دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكراكرم يحبر عبدالصاحب423474

141دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعباس عادل غالب523430

142دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرمهند عدنان رمضان8099

ن احمد262114 143دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعلي عبدالحسير

144دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعلي نارص مهدي421081

145دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرحيدر عالء جعفر423124

146دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرنزار فوزي كاظم213906

ن حرج7794 147دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكراحمد حسير

148دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرقضي طعمة علوان7919

149دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرحمدي جاسم محمود214254

150دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكركرار كريم كاظم5722

151دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرحيدر رعد عبداالمير5392

152دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرسجاد عبدالرضا سعيد5376

153دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرمحمود ستار جابر5383

154دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرمشتاق طالب محمد8096

155دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرهشام يوسف منديل6128

156دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعلي عبدالرضا محمدجعفر7811

ن214119 ن فيصل حسير 157دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرحسير

158دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرفريد عالء مزيد6394

159دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرحمزة عبدالكريم محمد8119

ن شاكر خليف7798 160دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرحسير

161دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعدنان شالكة ساجت214111

162دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرسالم يوسف جميىعي262184

163دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرحيدر رزاق بالسم9258

164دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعباس رباط علي214088

165دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرحسن علي عبدالرزاق7934

ن عدنان رمضان7806 166دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرحسنير

167دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرحيدر حامد حمزة6323

168دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعلي عبدالجبار ابراهيم421779

169دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرحامد صباح مهدي8140

170دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرفؤاد محمد علي214169

171دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعالء رحيم عبدالكاظم6315

172دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد حسن قاسم262260

173دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرمصطفن يونس شنشول8152

174إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد لؤي حمزة262659

ن6160 175إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعباس عدنان ياسير

176إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعلي حسن خضير214072

177إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرستار جبار علي425483

178إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمهدي جبار محمد9357

179إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد عالء عزيز423155

180إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعلي احمد عباس213029

ن عادل غالب523460 181إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرحسير

182إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمؤمل سعد يونس9490

ن كاظم صبيح425995 183إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرحسير

ي6225 184إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرجعفر عبدالكريم صي 

185إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرامير احمد علي425626

186إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرجعفر عبدالستار جعفر8865

187إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد عزيز عبدالجبار425826



ن544631 ن حمد حسير 188إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرحسير

189إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرسجاد كاظم غانم6164

190إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمهند مهدي كريم425226

191إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكريعقوب يوسف يعقوب5528

192إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكراحمد نجم عبدعلي426208

 سمير خنجر5569
193إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمصطفن

194إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعبدهللا محمد جاسم213421

195إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعلي جهاد خليل6223

196إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكريعقوب ثامر يعقوب214490

197إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكررحمن سهيل نجم9225

 علي كريم262756
ن 198إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرحسير

ن اسعد زغير213001 199إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرحسير

200إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعمار عبدالرزاق حميدان213914

201إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمؤمل قاسم مالح6187

202إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكراحمد فاضل مطرسر425270

203إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمصطفن رياض عباس426463

204إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعلي عبدالستار جعفر9121

205إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعبدالرحمن زهير محمد9238

206إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرجعفر يعقوب كاظم425939

207إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعلي بهاء عبدالزهرة426093

208إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعبدهللا هاشم سالم8845

209إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرحيدر محمد كاظم426443

210إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعبدالعزيز سعود عزيز213042

ن صباح عبدهللا544642 211إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرحسير

212إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمصطفن احمد صادق6342

213إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعبدهللا محمد عبدالسالم213199

214إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد هادي عبدالصمد9474

215إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمصطفن وليد عبدالواحد9233

ي9278 216إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمصطفن عبدالواحد ناج 

217إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكراحمد سعيد جاسب6179

218إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكراحمد عبد معيدي7827

219إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعلي خليل ابراهيم544603

220إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرخالد علي عجيل544598

221إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكركرار قاسم حمادي523225

ن قاسم عبدالحسن8941 222إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكربنير

هللا9509 223إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعبدهللا عدنان خير

224إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعلي عبدالجبار احمد213068

225إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد جاسم محمد425767

226إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمصطفن قاسم عبدالقادر213911

227إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعمار فوزي كاظم523360

228إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعلي فالح جبار213244

229إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرحسن فاضل عباس5625

230إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعبدهللا صادق جعفر7831

231إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعبدالخالق يحبر سعيد425603

232إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكريوسف عالء ظاهر425410

233إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرحسام رعد عبدربة523079

234إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرسجاد خليل سعدون318334

235إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد مصطفن مسلم262807



236إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعلي عادل علي423145

ن عبداالمير426258 237إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد حسير

238إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد حسن زائد6213

239إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكركرار سالم عبدالكريم7839

240إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمنتظر ماجد محمد523458

241إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعلي عدنان عبدالصمد425539

242إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد عبدالرضا عباس5586

وان6148 243إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد كريم شر

244إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكريوسف حميد مهلهل9559

245إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرحمزة يحبر جبار262342

246إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمقداد عباس جيجان7789

247إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمسلم كاظم بدر214211

ن262626 248إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكراحمد نارص عبدالحسير

249إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرانور بشير دعير7807

250إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعبدهللا مهدي كاظم426188

251إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرريسان سلطان فاضل6169

252إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمنتظر يوسف جميىعي262897

253إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكراحمد فالح جبار213090

ن عبدالرحيم شاكر523086 254إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرحسير

255إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعلي سالم ثجيل9271

ي خليل9518
 
256إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرامجد شوف

257إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرالحسن فالح حسن5563

ن425816 ن كريم حسير 258إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرحسير

259إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعلي محمد صباح8898

260إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمجتب  كاظم ابراهيم212959

261إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعبدالكريم عبدالخالق عبدالرزاق9181

262إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرضياء مجيد زبون212968

263إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعلي عادل سلمان6200

264إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرسجاد رعد شاكر213357

265إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمحمود شاكر مجيد9404

ن9071 266إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعباس سامي عبدالحسير

267إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعلي ناصح بدر425853

268إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعبدهللا علي خلف423166

269إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمجتب  علي هاشم426450

270إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعبدالواحد جاسم محمد214272

271إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكربهاء فاضل حميد6174

272إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمحمد حيدر سلمان5491

273إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعبدالمهيمن هشام مهدي213012

274إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرابراهيم كريم ابراهيم523190

ن عبدالرزاق حميدان9588 275إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرحسير

 حسن علي8876
276إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمصطفن

277إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرمرتضن احمد صادق262602

ن عقيل يعقوب9102 278إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرحسير

279إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرسيف الدين عبدالحافظ عبدالرزاق213105

280بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرنزار جاسم عزيز8116

281بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرمشتاق طالب حسن420346

282بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكركاظم جبيشة عبيد214269

ن يونس زهراو214038 283بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكرحسير



ن419121 284بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكروضاح هاشم ياسير

285بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةذكررحيم عودة فرحان523324

 علي جي 422038
ن 286دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرتحسير

287دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرميثم داخل غضبان5348

288دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرعون حسن جعفر5399

289دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكرغانم عبدالوهاب مصبح5956

290دبلوم2القبل ة 12954البرصةذكراياد مهدي حبيب7787

291إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرعزت شبيب ضيدان9243

292إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرنعيم عبد مسير422741

293إعدادية2القبل ة 12954البرصةذكرخالد ثامر يعقوب213918

ن صالح422627 1دكتوراه2القبل ة 12954البرصةأنبىاالء عبدالحسير

2ماجستير2القبل ة 12954البرصةأنبىانتهاء عبدالزهره عبدالكريم522959

يان215062 3بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىليل عبداالمير شر

ي5159 رند عدنان عبدالنب 
4بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبى

5بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىابتسام غانم اسماعيل523015

6بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىفوزية حسن جعفر8238

7بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىفاتن عبدالرزاق يوسف8695

8بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىهناء عادل محمد261731

9بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىايمان حسن دري    غ421517

10بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىابتسام صالح موس8799

سناء علي زغير422380
11بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبى

12بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىفاطمة غازي حسن418764

13بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىرسمية خضير موية8641

14بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىسناء محمد كاظم261662

وق داخل غضبان419876 15بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىشر

16بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىاصالة عبدالقاسم حسن522926

يف421369 ان مظفر محمدشر 17بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىنير

18بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىالزهراء احمد عبدهللا215540

19بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىانوار فوزي كاظم422528

20بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىرنا يعقوب يوسف421271

ي احمد262005 21بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىرؤى ناج 

22بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىمريم لفته عبيد8780

23بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىاالء كاظم نعمه421465

24بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىانتصار عمران مالك262088

25بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىميساء هادي مهدي8665

26دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىصبيحة فضيل جالب5228

27دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىنادرة حمود عبيد263074

28دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىزينب نجم عبدهللا215040

29دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىامل عبادي عبدالرحمن215310

30دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىهيفاء محمد عطب215573

31دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىسناء عادل محمد261832

32دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىاشاء حسن هاشم215295

33دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىزكية عودة بنيان8647

34دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىعهود سلطان محمد8328

35دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىزينة حامد شاكر215318

36دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىزهراء رعد سعيد215286

37دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىالهام صالح موس8485

38دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىدعاء مسلم حميد544671



رجاء اسماعيل علي8275
39دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبى

40دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىوالء محمد جاسم215103

41دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىاسيل غازي عبود261560

42دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىايناس حسن طخم5186

43دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىاشاء صباح مهدي419269

44دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىزينب منذر عبدالوهاب523004

45دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىمروة ندوان شعالن420572

46دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىشهد ناظم حسن419375

47إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىاخالص فليح عبدالحسن8498

48إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىحليمة طالب احمد215263

49إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىجنان عبدالرضا جاسم421423

50إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىبهير احمد عبدالعزيز522976

51إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىنضال مجهول جبار8721

52إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىعلية عبدالحسن زبون523694

53إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىنوال قاسم محسن8280

1ماجستير2القبل ة 12954البرصةأنبىازهار عبد محيسن7816

ي حبيب يحبر8378
2ماجستير2القبل ة 12954البرصةأنبىامانن

3بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىسارة كاظم مجيد213888

4بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىعلياء عادل عبدالصمد423553

ن مجيد421157 5بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىعلياء حسير

ن حسن دعير213435 6بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىبنير

7بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىفاطمة احسان عبدالرحيم214105

8بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىايات يحبر بشارة5746

9بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىزينب سالم كاظم6289

10بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىزينب عزيز حسن5552

11بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىاقبال كاظم عبدالخالق544747

ن214246 12بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىدعاء كريم حسير

سارة علي محسن421514
13بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبى

14بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىزينب سمير صباح5883

15بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىاشاء منذر صدام544743

16بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىايالف عبدالكاظم محمد420030

17بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىصبا كاظم اسماعيل213895

18بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىزهره حرير جبار7864

19بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىهناء يحبر عبدالصاحب420431

20بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىسوزان رزاق بالسم7829

21بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىتبارك غالب مجيد5650

ي422185
22بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىامل مهدي راصن

23بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىرقية شاكر محمود7796

ايات صباح مكي214078
24بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبى

25بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىمناهل محمد هاشم423385

26بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىلببن يوسف راغب6367

ن بداي7944 27بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىخديجة حسير

28بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىفادية فيصل عبدالواحد5679

29بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىهيام محمد جاسم214187

30بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىفاطمة صادق عناية422599

31بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىايات عزيز عبدالجبار7890

32بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىايالف رائد محمد421594

33بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىعال رحيم عبدالكاظم6246



ن خالد عبداللطيف7892 34بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىحنير

35بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىعطاء احمد عبدالعزيز523367

36بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىتف  غالب مجيد5768

37بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىهدى اسعد عبدالصمد5448

االء سامي احمد7853
38بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبى

39بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىاسماء منصور عبدالمحسن7792

40بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىخنساء عبداالمير صعي 6000

ي6229 ن صي  41بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىنور حسير

42بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىاسماء حامد عبدالملك8094

هدى شاكر علي423635
43بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبى

ن8375 44بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىزينب طه ياسير

45بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىايات ياش محبس5367

46بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىسناء يونس موجي8149

47بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىنور صباح نوري214600

48بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىسارة سالم جبار214367

49بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىايمان ابراهيم نارص46130

50بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىزينب محمد عبدالرضا8026

51بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىختام صالح موس7882

اق فالح حسن5312 52بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىاشر

53بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىهيام عباس قاسم421164

54بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىهاجر لفته مرزوك6020

ن6012 ن عدنان ياسير 55بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىحنير

56بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىنادية كاظم شاعر544745

57بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىبتول زهير محمد7913

58بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىزهراء شاكر مجيد7814

59بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىاطياف قاسم عبدالحسن6372

60بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىحوراء قاسم محمد6124

61بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىفاتن ناظم داود7826

62بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىاسماء سمير كريم523392

63بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىورود يحبر عبدالمجيد8144

اس فاضل نعيش6219 64بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىني 

65بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىغدير عالء جعفر420833

66بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىنور صباح عبدهللا544615

فاطمة علي كريم262934
67بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبى

68بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىنور يحبر عبدالمجيد8145

69بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىرسل يوسف راغب6364

وان5905 70دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىوجدان كريم شر

71دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىنورة صباح علوان5734

72دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىزينب ضياء غضبان214289

ن بدر214237 73دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىسودد حسير

74دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىفاطمة محمد هاشم422961

75دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىسهيلة دينار خزعل5634

ن7785 76دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىصفا زياره حسير

77دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىفاطمة خيون شنان214152

78دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىزهراء كاظم عاشور6025

79دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىزينب فوزي كاظم420688

80دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىحنان ثامر يعقوب214220

81دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىايالف بهاء عبدالزهرة422531



82دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىابرار غالب مجيد6004

83دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىسارة ميثم ابراهيم9222

84دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىدعاء محسن فاضل8115

85دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىزمن كاظم طعيمة214161

86دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىاالء موفق عبدالصمد421395

87دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىفاطمة عدنان حمزة8174

ي طعيمه214157 88دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىدالل ناج 

89دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىنور نعمة عبد214397

90دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىبتول عامر عبدهللا6353

91دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىخولة داخل غضبان214200

ي طعيمة214167 92دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىنوال ناج 

اديان حسن علي420589
93دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبى

94دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىهبة عجيل جبار8102

95دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىزينب طالب عيدان7906

96إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىسحر ماجد محمود9550

97إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىبيداء حسن محمد544633

98إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىمريم سلطان محمد7803

99إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىمريم ناصف عبدهللا8948

علي صباح حسن9110
100إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبى

101إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىشهد جعفر حميد9059

102إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىمريم كريم حاشوش213129

ن سعد عبدالصاحب213096 103إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىحنير

104إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىتبارك وليد عبدالواحد9390

105إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىمها صباح سلطان425694

ن213060 106إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىشهد يوسف حسير

107إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىزهراء نجم جبار7996

108إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىكوثر طارق عطية9525

109إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىزينب طارق عطية9532

110إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىزهراء احمد شنيت212944

111إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىزهراء احسان عبدالرحيم213160

112إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىاقبال غانم عبدالوهاب5619

113إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىمروة كاظم مجيد212951

114إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىسح  محمد شنان212986

115إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىزينب عبدعلي شتيل9644

رسل محسن علي215609
116إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبى

117إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىريام قاسم محمد6154

118إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىتبارك عدي عبدالرزاق523454

119إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىزينب علي عادل425126

120إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىانفال غانم عبدالوهاب8909

ي9189 121إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىبتول عبدالكريم صي 

122إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىزينب علي عدافة262687

ن محمد مجبل5863 123إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىياسمير

124إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىسارة حيدر حمزة8884

125إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىرنا سليم صلبوخ9235

 علي عبود9342
ن 126إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىياسمير

127إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىزينب عبدالغفار جواد9376

ن ظاهر حبيب212978 128إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىحنير

ن9382 129إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىزهراء زيارة حسير



130إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىفاطمة كاظم طعيمه213304

131إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىزينب علي مسلم9502

132إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىهدى زهير حبيب9599

133إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىعال حامد عبدالزهرة523128

ي9322 134إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىزهرة كاظم ناج 

135إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىاطياف صالح مجيد9440

ي426374
136إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىاسيل حسن تف 

137إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىايمان ناظم حسن425208

138إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىاسماء محمد رحيمة9330

مريم علي عادل425308
139إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبى

ن8882 140إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىصبيحة نجم عبدالحسير

ي9416 141إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىايمان كاظم ناج 

142إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىنبا عبداالمير محمد426340

143إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىشيماء وفيق فاخر523061

144إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىايناس عبداللطيف عبدالرزاق9128

145إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىحوراء عباس حمدان9212

رحاب علي محيسن426389
146إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبى

147إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىزينب علي جبيشة420630

148إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىاديان صالح حسن425922

اية عبدعلي شتيل9630
149إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبى

150إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىفاطمة موفق جاسم214359

ن عالء ظاهر425502 151إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىبنير

ن مجيد425388 152إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىمروة حسير

ي احمد262198 153بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىرشا ناج 

154بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىرنا فيصل عبدالواحد5996

155بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىميالد عبدالكاظم بالسم7819

156بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىخديجة محمد جاسم5828

157بكالوريوس2القبل ة 12954البرصةأنبىايمان عبدالرسول محمدجوري8153

ي احمد262204 158دبلوم2القبل ة 12954البرصةأنبىاشاء ناج 

ن8129 159إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىذكرى محمد ياسير

160إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىناهد عبداالله عزيز8927

161إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىاحالم عباس جاسم8095

162إعدادية2القبل ة 12954البرصةأنبىخلود سلطان محمد7802

 عبدالواحد اكطامي439093
ن ن 13922البرصةذكرحسير 1دكتوراه3الحسير

ن 13922البرصةذكراحمد رزاق جعو439909 2ماجستير3الحسير

ي زيارة90961
ن راصن ن 13922البرصةذكرحسير 3ماجستير3الحسير

ن 13922البرصةذكرعالء ابراهيم عبدالكريم524987 4بكالوريوس3الحسير

ي زرار439896 ن 13922البرصةذكرعلي جان  5بكالوريوس3الحسير

ن255877 ن 13922البرصةذكرحامد نعيم حسير 6بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرمشتاق فالح حسن439883 7بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكراسامة عبدالمحسن عبدعلي525040 8بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكررعد فيصل مهدي171741 9بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرحميد زغير بدراوي97913 10بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكراحمد كاظم ظاهر97188 11بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرعلي كاظم ظاهر90931 12بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرعالء كريم عودة439131 13بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكركاظم جبار موجر90888 14بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرصالح مكلف فيصل439606 15بكالوريوس3الحسير



ن439100 ن 13922البرصةذكرمحمد عبدالكاظم حسير 16بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرجبار جاسم محمد97472 17بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرمهدي صالح فرهود545085 18بكالوريوس3الحسير

ن بدن439114 ن 13922البرصةذكرقاسم حسير 19بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرعلي عبد الرحمن مهدي90941 20بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرعلي مسلم عبدعلي439462 21بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرميثم جحيل صابط90900 22بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرشكيب عبدالجليل علي439542 23بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرمقداد عبداالمير جاسم525039 24بكالوريوس3الحسير

ن خلف محاسن171329 ن 13922البرصةذكرحسير 25بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرفرحان محسن نعمة90986 26بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرهادي حميد عسكر439107 27بكالوريوس3الحسير

ي544836
ن 13922البرصةذكرصدام شنشل هانن 28بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرماجد حامد عباس439049 29بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرمحمد كاظم ثابت96979 30بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكراحمد كاظم قاسم439074 31بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرمسلم علي كتيب439653 32بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرسيف جبار شنتة90780 33بكالوريوس3الحسير

 علي قاسم255954
ن ن 13922البرصةذكرحسير 34بكالوريوس3الحسير

ي سعيد255937
ن 13922البرصةذكراحمد راصن 35بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرسجاد جواد كاظم90818 36بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكريوسف حيدر قاسم525036 37بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرعالء حسن محسن556330 38بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكراحمد فاضل حسن439139 39بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكررائد تباري حاجم96479 40بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرحسن علي محسن439064 41بكالوريوس3الحسير

ن439080  حسن شنير
ن 13922البرصةذكرمصطفن 42بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرمحمد قاسم عيىس90867 43بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرهادي حميد مجيد96735 44بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرحيدر عبد مجيد97092 45بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرطالب نعمة عيىس439575 46دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرديوان ارحيم بريدي439859 47دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكراحمد هادي صالح171797 48دبلوم3الحسير

ي525031
ن 13922البرصةذكرعلي عبدالزهرة راصن 49دبلوم3الحسير

ي زرار439739 ن 13922البرصةذكرحسن جان  50دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرمنير عبدالكريم صالح97243 51دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرنيسان علوان محيسن90952 52دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرجواد كاظم عباس90802 53دبلوم3الحسير

ي524932
ن 13922البرصةذكرساجد عبدالزهرة راصن 54دبلوم3الحسير

ي525028
ن 13922البرصةذكرعلي نارص راصن 55دبلوم3الحسير

ن عقيل عيىس171299 ن 13922البرصةذكرحسير 56دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكراحمد حسن سامي90980 57دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرعلي عيىس عرمان255950 58دبلوم3الحسير

 علي كتيب439501
ن ن 13922البرصةذكرحسير 59دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرعقيل حميد عسكر171107 60دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرضياء عبد مجيد439877 61دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرحيدر جحيل صابط524863 62دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرطالب حنون حسن171785 63إعدادية3الحسير



ن 13922البرصةذكرسالم عبدالعزيز عبود525035 64إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرنارص حريز جي 525030 65إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرسعد صبار ابراهيم439432 66إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرثائر عبدالرضا عطشان96839 67إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكراحمد علي حمادي439121 68إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكراحمد عبدالخالق مفتاح97355 69إعدادية3الحسير

ي اوهيم97614 ن 13922البرصةذكرعلي عبدالنب  70إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرمهند حمزة قاسم524894 71إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرمحمد قاسم مخيي 90918 72إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرمصطفن فالح حسن102498 1دبلوم عالي3الحسير

ي439339
ن 13922البرصةذكرعلي عطوان منان  2بكالوريوس3الحسير

ن خالد محيسن90554 ن 13922البرصةذكرحسير 3بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرعبداالمير قاسم علي544819 4بكالوريوس3الحسير

 علي105841
ن ن 13922البرصةذكرعلي حسير 5بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرسجاد علي عبد438768 6بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكريوسف محمد هاشم90219 7بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرمحمد سامي نعمان90097 8بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرصادق جعفر يعقوب438971 9بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرعلي سامي نعمان90658 10بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرمنتظر ابراهيم حسن173909 11بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكراياد شاكر صادق173572 12بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرعباس رحيم سعيد102337 13بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكراحمد صبار عودة438799 14بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكراحمد كاظم عبدالكريم175186 15بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرمحمد حمزة قاسم174440 16بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرعالء حسن عاصي439574 17بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرعالء عباس مهاوي102846 18بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرحسن علي ضوي    ع90245 19بكالوريوس3الحسير

ن كريم174566 ن 13922البرصةذكرعلي حسير 20بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكراحمد حميد عسكر173306 21بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكراثير محمد خماس90058 22بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكركرار فرحان حاجم101913 23بكالوريوس3الحسير

ن بصيل102768 ن 13922البرصةذكرمحمد امير 24بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكراكرم عبدالزهرة عبد174415 25بكالوريوس3الحسير

ن طالب عيال173581 ن 13922البرصةذكرحسير 26بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرعلي محمود شاكر438721 27بكالوريوس3الحسير

 علي موس525234
ن ن 13922البرصةذكرحسير 28بكالوريوس3الحسير

 علي حسون90488
ن ن 13922البرصةذكرحسير 29بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرعقيل علي مرزوك102391 30بكالوريوس3الحسير

ن عبدالكاظم مطرسر545681 ن 13922البرصةذكرحسير 31بكالوريوس3الحسير

ي سالم255762
ن 13922البرصةذكرذوالفقار هانن 32بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرمؤمن مهدي حسن175196 33بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكركرار محسن جبار90695 34بكالوريوس3الحسير

ن عكلة439868 ن 13922البرصةذكرعلي حسير 35بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرعلي رعد شنتة525245 36بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكراكرم ماجد خلف174190 37بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكراحمد هادي فليح439815 38بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرمحمد طالب جاسم102293 39بكالوريوس3الحسير



ن 13922البرصةذكرسجاد كاظم عبدالكريم175064 40بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرمحمد عبدالخالق مفتاح106456 41بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرحيدر قاسم حنش255859 42بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرعقيل صبيح رشك255874 43بكالوريوس3الحسير

 علي90109
ن ن 13922البرصةذكرمحمد حسير 44بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرحسن مزعل حميد174478 45بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرصادق محمد جلوب438748 46بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرانور سعدون محمد90500 47بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرمسلم جبار خميس105741 48بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكراحسان عبدعلي كريم525082 49بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرعلي داخل عنيد90516 50بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرايهاب علي مسلم102808 51بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرمحمد حسن شنتة175444 52بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكركرار جبار شنتة174294 53بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكراحمد فاخر حميد105653 54بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرمحمدزكي كريم جبير106297 55بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرمحمد خضير عبدالعباس173776 56بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرعلي محمد عودة173430 57بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرايهاب كريم حميد174970 58بكالوريوس3الحسير

ن90361 ن جبار حسير ن 13922البرصةذكرحسير 59بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرحسن عبداالله جاسم90231 60بكالوريوس3الحسير

 علي عبدالمحسن90273
ن ن 13922البرصةذكرحسير 61دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرنائل جبار لفته90163 62دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرمصطفن فوزي عبد101986 63دبلوم3الحسير

ن438702 ن 13922البرصةذكركرار نعيم حسير 64دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرنزار ياش فاضل173336 65دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرمحمد خالد رهيف175146 66دبلوم3الحسير

ن عودة105601 ن 13922البرصةذكرعلي حسير 67دبلوم3الحسير

 علي175390
ن ن 13922البرصةذكرسالم حسير 68دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرعادل داود سلمان174917 69دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرليث محمد خماس90148 70دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرعلي جمعة صابر174364 71دبلوم3الحسير

 علي قحطان173475
ن ن 13922البرصةذكرحسير 72دبلوم3الحسير

ن255888 ن 13922البرصةذكرعلي جبار حسير 73دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرعلي صبار عودة437832 74دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرعبدالباري مطر زبون174164 75دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرعباس تباري حاجم90613 76دبلوم3الحسير

ن173394 ن 13922البرصةذكراحمد عبدالرزاق حسير 77دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكركرار كريم مطير174165 78دبلوم3الحسير

ن مشكور174825 ن 13922البرصةذكرمحمد ياسير 79دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكركاظم حسن وادي174942 80دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرعلي سعيد زوير438841 81دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرحسن هالل ناهي174898 82دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرانور صبيح جبار105944 83دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرمحمد جابر محمد525126 84دبلوم3الحسير

ن سعد ساجت173451 ن 13922البرصةذكرحسير 85دبلوم3الحسير

ن مشكور439751 ن 13922البرصةذكرعلي ياسير 86دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرمصطفن سعدون محمد90593 87دبلوم3الحسير



ن 13922البرصةذكرحيدر جبار شنتة90200 88دبلوم3الحسير

ي اوهيم106414 ن 13922البرصةذكراحمد عبدالنب  89دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرسجاد هادي مردان438734 90دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكراحمد جمعة صابر255846 91دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرمصطفن صبار عودة437821 92دبلوم3الحسير

 عبدعلي عبدالصاحب174016
ن 13922البرصةذكرمرتضن 93دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرحسن طالب عيال106642 94إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرعباس فرحان جاسب103168 95إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرعلي خضير ياش438775 96إعدادية3الحسير

ن ميثم ثامر440282 ن 13922البرصةذكرحسير 97إعدادية3الحسير

 علي عباس107000
ن ن 13922البرصةذكرحسير 98إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرحسن مزعل خلف440576 99إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرمحمد خالد محيسن101726 100إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرمهند عبدالكاظم جعفر525232 101إعدادية3الحسير

ن90139 ن محمد عبدالحسير ن 13922البرصةذكرحسير 102إعدادية3الحسير

 علي فالح545783
ن ن 13922البرصةذكربنير 103إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرزين العابدين صغير خضير101569 104إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرفؤاد حمزة قاسم101771 105إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرسجاد مطرسر عبدالرضا173289 106إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرمحمدصادق ميثم ثامر440344 107إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرعباس علي موس525043 108إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرصادق جواد كاظم90535 109إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرمهدي خلف رسن438716 110إعدادية3الحسير

ن عباس علي103761 ن 13922البرصةذكرحسير 111إعدادية3الحسير

ي رشك102147
ن 13922البرصةذكرمقتدى شمحن 112إعدادية3الحسير

ي173551
ن 13922البرصةذكرمرتضن احمد راصن 113إعدادية3الحسير

 علي عبدالكريم525140
ن ن 13922البرصةذكرحسير 114إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرسيف علي عبدالمحسن102923 115إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرحسن ماجد حميد102658 116إعدادية3الحسير

 عبدعلي545048
ن ن 13922البرصةذكرعلي حسير 117إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرعلي عبداالحد شايع173208 118إعدادية3الحسير

ن فاضل كشكول103789 ن 13922البرصةذكرحسير 119إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرحسام طالب جمعة438829 120إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرليث علي جلوب103112 121إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرمحمد حسن عاصي440154 122إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرمصطفن محمد هاشم525051 123إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرمنترص حميد زغير105181 124إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرمهدي رياض سعد172722 125إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرصادق علي عبد525107 126إعدادية3الحسير

 علي خلف103030
ن ن 13922البرصةذكرحسير 127إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرعلي محمد محسن524811 128إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرمنتظر محمد هميلي173164 129إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكركرار ابراهيم شبيب105307 130إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرعلي عذافة ثاجب173051 131إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرزيدون اكثم محمدعلي101401 132إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرمهدي سالم جبار101369 133إعدادية3الحسير

ن440444  منذر محمدامير
ن 13922البرصةذكرمصطفن 134إعدادية3الحسير

 علي عبود440218
ن ن 13922البرصةذكرحسير 135إعدادية3الحسير



ن 13922البرصةذكرحسن صدام عطية106265 136إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرعلي حامد نعيم101155 137إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرمحمد خلف زغير525044 138إعدادية3الحسير

ن فرحان جاسب103288 ن 13922البرصةذكربنير 139إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرعباس لطيف جمعة90156 140إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرعلي سليم جمعة102609 141إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكروسام رحيل مشكور545081 142إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرمهدي صالح محسن106143 143إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكراحمد اسعد جليل440045 144إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرعباس خالد محيسن101420 145إعدادية3الحسير

 علي101289
ن ن 13922البرصةذكرمرتضن عبدالحسير 146إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرعباس عبدالعزيز خلف175217 147إعدادية3الحسير

 علي101093
ن ن 13922البرصةذكرمحمد عبدالحسير 148إعدادية3الحسير

ن174248 ن عباس حسير ن 13922البرصةذكرحسير 149إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرمحمد محسن كاظم173687 150إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكريونس رحيل مشكور545064 151إعدادية3الحسير

ن439942 ن 13922البرصةذكرعلي عبدالزهرة حسير 152إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرسجاد عادل عباس524780 153إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرمحمد رحيم حسن440011 154إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرمجتب  فوزي عبد101824 155إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرعبدالرحمن محسن جاسم544820 156إعدادية3الحسير

 علي عبدالكريم525163
ن 13922البرصةذكرمصطفن 157إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرجعفر صدام امنبت440779 158إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرعباس سعد مطرسر525115 159إعدادية3الحسير

 عبدعلي545045
ن ن 13922البرصةذكرسجاد حسير 160إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرمجتب  علي طاهر255819 161إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرحمزة جواد جاسم256018 162إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةذكرمهدي جاسب مخيي 102739 163بكالوريوس3الحسير

ن103233 ن 13922البرصةذكرعلي عدنان عبدالحسير 164بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةذكرنمر زغير عبدهللا90262 165بكالوريوس3الحسير

ن173373 ن 13922البرصةذكروجدي عبدالرزاق حسير 166دبلوم3الحسير

ن طعمة زيدان90471 ن 13922البرصةذكرحسير 167دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرجاسم عبد خلف90173 168دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكرمحمد عبدالمحسن علي90706 169دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةذكررائد محمد شميت105871 170دبلوم3الحسير

ن سعيد171385 ن 13922البرصةأنبىعلية عبدالحسير 1ماجستير3الحسير

ن 13922البرصةأنبىانعام خضير جابر512039 2بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىجنان حميد عسكر171157 3بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىابتهال حاوي حسج90972 4بكالوريوس3الحسير

حنان جبار علي171242
ن 13922البرصةأنبى 5بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىفضيلة صبيح غضبان171199 6بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىهنادي حميد عسكر171420 7بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىنعيمة مطر زبون171509 8بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىالهام فالح حسن255945 9بكالوريوس3الحسير

انوار جبار علي97143
ن 13922البرصةأنبى 10بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىشذى حسن انعيمة171769 11بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىدالل رحيم سعيد91000 12بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىرشا حسن عاصي551323 13بكالوريوس3الحسير



ن حسون439933 ن 13922البرصةأنبىليل عبدالحسير 14دبلوم3الحسير

ن حسون439828 ن 13922البرصةأنبىامل عبدالحسير 15دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةأنبىزينب جاسم رسن97739 16دبلوم3الحسير

ن زغير439460 ن 13922البرصةأنبىهيفاء حسير 17إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىكفاية بداي عويد171451 18إعدادية3الحسير

ن102033 ن 13922البرصةأنبىجنان كاظم حسير 1بكالوريوس3الحسير

ي106696
ن 13922البرصةأنبىزينب كريم نعيبى 2بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىزينب خلف رسن438695 3بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىوداد شاكر صادق173356 4بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىرباب تباري حاجم102190 5بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىحوراء كاظم ظاهر90074 6بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىابتسام عبدهللا هاشم173530 7بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىسارة عبدالصاحب محسن438735 8بكالوريوس3الحسير

سالي عيدان معتوق440470
ن 13922البرصةأنبى 9بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىفاطمة هاشم عبود174788 10بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىزينب علي فالح545759 11بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىدعاء عبدالكريم سالم174030 12بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىسىه سالم كاظم439157 13بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىخديجة حبيب يونس105913 14بكالوريوس3الحسير

مريم هاشم علي102080
ن 13922البرصةأنبى 15بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىهند ماجد خلف174511 16بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىنورالهدى صدام امنبت438779 17بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىايمان رحمة الزم525154 18بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىزينب مزاحم محمدعلي175531 19بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىنور طعمة عبدالحسن106371 20بكالوريوس3الحسير

ن438785 ن 13922البرصةأنبىرحاب محمد عبدالحسير 21بكالوريوس3الحسير

ي106672
ن 13922البرصةأنبىهديل كريم نعيبى 22بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىايات مسلم عبدالحسن90119 23بكالوريوس3الحسير

نضال جبار علي175126
ن 13922البرصةأنبى 24بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىسارة صبيح رشك101863 25بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىاشاء حسن عبد106341 26بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىنجلة عبل اسود106023 27بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىسارة حسن عاصي438870 28بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىمنتىه طعمة محمود438857 29بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىنرجس رحيم عبدالحسن106737 30بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىجمانة حبيب يونس105794 31بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىجنان عجيو رصي    ح173970 32بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىانسام عبدهللا هاشم173487 33بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىسارة جواد كاظم102357 34بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىسارة كاظم شابت438727 35بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىصابرين عيدان معتوق439841 36بكالوريوس3الحسير

ي سالم255862
ن 13922البرصةأنبىريم هانن 37بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىفاطمه سعد صبار438709 38بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىرويدة محمد محسن173323 39بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىالهام عبدالكريم نعمة525147 40بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىزينب احمد حاتم173509 41دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةأنبىميسون عيدان معتوق438757 42دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةأنبىابتهال عبدالجبار صالح439122 43دبلوم3الحسير



ن 13922البرصةأنبىحنان عجيو رصي    ح174210 44دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةأنبىديانا كاظم حمود438776 45دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةأنبىاخالص فاخر عبدهللا174874 46دبلوم3الحسير

ي اوهيم102715 دنيا عبدالنب 
ن 13922البرصةأنبى 47دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةأنبىرنا عقيل عيىس90188 48دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةأنبىاشاء عبد حسن438741 49دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةأنبىرحاب عبدالجبار صالح439095 50دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةأنبىزهراء شاكر صادق438821 51دبلوم3الحسير

ن شلش106718 ن 13922البرصةأنبىنهاد عبدالحسير 52دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةأنبىندى خلف رسن438798 53دبلوم3الحسير

ن 13922البرصةأنبىريام عبدالرحيم جلوب173110 54إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىمنار محمد حاشوش101632 55إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىنور خلف رسن440409 56إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىهيام سعد مطرسر440846 57إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىغيداء سالم كاظم172959 58إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىشهد زياد عواد417187 59إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىزينب رياض سكر101533 60إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىزينب رافد داخل544826 61إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىزهراء نبيل عبدالزهرة103652 62إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىزهراء موس محسن440670 63إعدادية3الحسير

ن شاعر102961 ن 13922البرصةأنبىنور حسير 64إعدادية3الحسير

ي175595
ن 13922البرصةأنبىزينب عبدالواحد راصن 65إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىدعاء محمد بشير105355 66إعدادية3الحسير

ي105265
ن 13922البرصةأنبىمريم كريم نعيبى 67إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىنورالهدى جميل هادي173325 68إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىشهالء عبدالكريم عبود440625 69إعدادية3الحسير

هدى عبدالعالي فالح102901
ن 13922البرصةأنبى 70إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىحوراء سليم جمعة90131 71إعدادية3الحسير

عذراء علي كيطان172888
ن 13922البرصةأنبى 72إعدادية3الحسير

 علي525233
ن ن 13922البرصةأنبىنور حسير 73إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىمروة ميثم ثامر440316 74إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىزهراء رافد داخل544829 75إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىرهام مسلم عبدالحسن103375 76إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىشى فاخر عبدهللا173396 77إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىشهد طالب لطيف173459 78إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىزينب اسعد نجم440240 79إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىدعاء محمد حاشوش90443 80إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىسارة خلف حاتم525045 81إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىزينب عجيو رصي    ح440378 82إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىزهرة طالب فارس105446 83إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىرفاد فوزي عبد101212 84إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىاسيا جبار جاسم103470 85إعدادية3الحسير

احالم مكي حافظ106051
ن 13922البرصةأنبى 86إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىزمن شعدون طروم173504 87إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىدعاء رياض سكر101669 88إعدادية3الحسير

دعاء علي عبد102984
ن 13922البرصةأنبى 89إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىهدى خلف رسن439904 90إعدادية3الحسير

ن 13922البرصةأنبىحيدر سعدون محمد105539 91إعدادية3الحسير



ن 13922البرصةأنبىحوراء جعفر يعقوب439969 92إعدادية3الحسير

ن105975 ن 13922البرصةأنبىسناء جاسم حسير 93بكالوريوس3الحسير

ن 13922البرصةأنبىسوزان محمد عبدالرضا440113 94إعدادية3الحسير

1بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرجاسم عبدالزهرة مكطوف144528

2بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكررامي زيارة سمير144510

3بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرعلي جابر عبود144524

4بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرفراس عبدالسالم غالب528946

5بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرمهدي جبار بلبول181839

6بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرعبدالرضا سلمان الزم145178

7بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرمازن توفيق حميد144471

8بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكركاظم جاسم منيشد144475

9بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرعباس دوش سدخان528889

10بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرحيدر عبدالحسن عبدالزهرة181857

ن عبدالرضا عبدالزهرة144992 11بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرتحسير

12بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكربشير مسلم محمدعلي275935

13بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرحسن علي سعدون181831

ي145028
 
14بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرصفاء محمد رزوف

15بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرعباس جابر عبود144454

16بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرلؤي قادر كاظم181644

17بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكركرار لؤي قادر401576

18دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرسالم بناي خضير401517

19دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرعبدالرحمن خلف عباس145215

20دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرمشتاق عبدالرضا عبدالزهرة144500

21دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرفالح حسن عليوي181823

22دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرمطر مطرسر عباس401495

ي خضير144399
 
23دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكراحمد رزوف

ي فرهود ابراهيم144496
24دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرماصن

25دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرمحمد محسن مال هللا528908

26دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرصباح جابر ثجيل144455

27دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكراحمد مجيد احمد181848

28دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرسعيد مطرسر عباس401485

29دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرحيدر جابر جاسم181842

30دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرطالب جميل عبدالرزاق144484

ن عبدالرضا عبدالزهرة144515 31دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرحسنير

ي خضير144391
 
32دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرحيدر رزوف

33دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرحيدر عودة ظاهر181845

34دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرسعد عبدالرضا عبدالزهرة144520

35دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرعباس عويد درويش401505

36دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرعبدالستار عبدالقادر مهير181853

37دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرماجد ضاجي حنتوش528904

38دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرمرتضن عبداالمير خنجر275895

39دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرامجد درول مزعل401474

 علي528898
ن 40دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرجعفر عبدالحسير

41دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرغيث نزال عبدالزهرة528911

42دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرعقيل شهاب فاضل144374

43دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرفالح مهدي عباس144448

44دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرماهر طاهر عطاهللا275878

45دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكراحمد توفيق حميد144437



46دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرحازم منصور مهدي145001

47دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرمحسن سلمان فليح144452

48دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرمنتظر عبدالمطلب عطوان528870

49دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرسجاد باسم جواد528844

ي جعفر144451 50إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرعبدالباري عبدالنب 

51إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرحسام بدر سمير181835

52إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرعبدهللا وحيد داود144443

53إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرداخل كاظم جعفر145245

54إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرفاضل هاشم ماالهلل542232

55إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرصدام محسن ماالهلل275951

56إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرعادل عليوي فياض144464

1بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكراحمد شاكر طه181600

ي يونس علي528714 2بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرناج 

3بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرعالء هادي هاشم145530

ي395145 4بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرقاسم خالد صي 

5بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرمحسن علي سعدون181735

6بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرضياء علي جليل145603

7بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكررحيم كامل نجم275847

8بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرعالء صدام مدلول400757

9بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرعباس خيطان حافظ181708

10بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرمهند رعد عبدالعالي395114

ن شهاب145927 11بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرسجاد حسير

12بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرحسن جاسم عجىمي400477

13بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرمحمود سلمان كريم528763

14بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرمصطفن عادل عبادي145815

15بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرسجاد عادل عليوي146157

16بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرعلي سلمان نعمة145623

17بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرصالح حسن عليوي146070

18بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرفيصل غازي كاظم181736

19بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرعماد صدام محيسن400742

20بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرحمود نجم فارس400585

21بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكركرار رحيم جارهللا145547

22بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرعباس حسن عبدالرضا275920

23بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرمرتضن زهير جارهللا181588

24بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرحمزة علي سعدون181725

25بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكراحمد عذاب علي145801

26بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرعبدعلي حيدر عبدالزهرة181682

27بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرحيدر احمد مجيد145555

28بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةذكرعلي كامل منصور145948

29دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكركريم صبيح خلف276117

30دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرفهد خميس ضاجي528737

31دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرحسن مهدي جارهللا400497

ن داخل كاظم400688 32دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرحسير

33دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرحيدر جواد كاظم181705

34دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكربهاء صدام مدلول395070

35دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرثائر حسن عليوي146038

ي علي سعدون181722 36دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرناج 

37دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرعلي سلمان الزم145886



ن مزهر400598 38دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرعلي حسير

39دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرعالء جاسم كاظم275931

40دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرسالم دوش سدخان145583

41دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكراباذر رحيم سالم400667

هللا عبدالرضا528745 42دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرعبدالرضا خير

ن جبار مدلول400717 43دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرحسير

ن145839 44دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرمحمد صباح ياسير

 علي حبيب400767
ن 45دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرحسير

46دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرعلي حبيب ذياب528768

47دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرجعفر حيدر عبدالزهرة181689

ن181711 48دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكريحبر عبدالرزاق حسير

ن عبدهللا عبيد144724 49إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرحسير

50إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرعلي رزاق حمزة394540

51إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرمؤمل محمد عبدالزهرة529125

52إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرعمار كريم جابر529108

53إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكراباذر كريم جابر529018

ن كحط181674 54إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرسجاد عبدالحسير

55إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرعالء جبار شنف144645

 عاشور علي144651
ن 56إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرحسير

ن كريم سالم394768 57إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرحسير

58إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرعباس كاظم صالح181669

59إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكراحمد كريم معارج146008

60إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرعبدهللا عدنان عبدهللا181791

ن طارق مهاوش394577 61إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرحسير

62إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرعباس جي  قاسم144812

63إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرحسن باسم جواد181782

64إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرعلي سالم كاظم529144

65إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرعلي عباس محسن542221

66إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرسيف مشتاق وحيد144634

 علي ظاهر144713
ن 67إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرحسير

68إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرمؤمن جعفر محسن276040

69إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرمنتظر باسم جواد181780

70إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرعباس قادر كاظم394616

 علي528705
ن 71إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرمحمد عبدالحسير

72إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكراكرم رعد شالكة542235

ن394492 ي حسير
73إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرمحسن ماصن

74إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرمجتب  فرحان الزم276071

75إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرعقيل غانم بناي394663

ي غالي181771
76إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكراحمد راصن

77إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرقاسم حميد لفته144823

78إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرمسلم هريبد فالح144678

79إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرمجتب  عباس حبيب394706

80إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرعباس حيدر عودة144672

81إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرعقيل عباس جليل144663

82إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكراحمد شهاب فاضل181797

83إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرمهتدى ناظم منصور529072

84إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرنورهللا سالم حسن144664

85إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرمحمدجواد كاظم جاسم394965



86إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرعلي لؤي قادر144844

ي جابر144705 87إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكركاظم زاج 

88إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرحمزة عباس ياش144608

89إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرعلي صباح قاسم528669

ن عبود529064 90إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرمحمد عبدالحسير

91إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرعلي نبيل نرص276103

92إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرحيدر احمد طاهر275970

ي خضير528741
 
93إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرحسن رزوف

ن طاووس401643 94إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكركاظم عبدالحسير

95إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكركمال الدين عبدالرسول حنون144700

96إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكررياض جاسم كاظم276057

ن ناظم منصور146189 97إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرحسير

98إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرفاضل علي سعدون181631

99دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرعمار قادر كاظم395190

100دبلوم3شط العرب 63928البرصةذكرعلي نارص ماالهلل181695

101إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرناظم صدام محيسن528739

102إعدادية3شط العرب 63928البرصةذكرحسن كاظم رحيم528787

1ماجستير3شط العرب 63928البرصةأنبىرقيه عادل حمزه528860

 علي528964
ن 2بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةأنبىعلية عبدالحسير

3بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةأنبىعايدة يعقوب يوسف145153

وق عبدالستار جباري145195 4بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةأنبىشر

5دبلوم3شط العرب 63928البرصةأنبىسهام خزعل منشد145267

6دبلوم3شط العرب 63928البرصةأنبىابتسام مطرسر خميس144468

7دبلوم3شط العرب 63928البرصةأنبىنوال نسيم قاسم145284

8دبلوم3شط العرب 63928البرصةأنبىسليمة كريم هاشم144506

9دبلوم3شط العرب 63928البرصةأنبىشيماء ظافر شعالن144461

ن طاوس144383 10دبلوم3شط العرب 63928البرصةأنبىشور عبدالحسير

11إعدادية3شط العرب 63928البرصةأنبىزينب ياش خلف144401

12إعدادية3شط العرب 63928البرصةأنبىدعاء عبدالسالم غالب528929

1بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةأنبىزهور عباس محسن528776

فاطمة عاشور علي145516
2بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةأنبى

3بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةأنبىفاطمة عبدهللا وحيد542223

4بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةأنبىهدى صبيح خلف275866

ي حسن محسن528780
5بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةأنبىامانن

6بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةأنبىصابرين كاظم جاسم145669

ن181714 كوثر علي حسير
7بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةأنبى

8بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةأنبىعقيلة عبداالمير ضاجي528659

9بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةأنبىنرسين كاظم جاسم145654

10بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةأنبىابتهال كريم جابر528755

11بكالوريوس3شط العرب 63928البرصةأنبىافراح صدام محسن528783

12دبلوم3شط العرب 63928البرصةأنبىرشا عبدهللا عبيد145857

ن خلف144677 13إعدادية3شط العرب 63928البرصةأنبىعذراء عبدالحسير

ن181788 14إعدادية3شط العرب 63928البرصةأنبىزهراء صباح ياسير

ي عبادي181775 15إعدادية3شط العرب 63928البرصةأنبىامل خير

16إعدادية3شط العرب 63928البرصةأنبىهيفاء عبدالرحمن خلف144690

17إعدادية3شط العرب 63928البرصةأنبىزهراء احمد عبدالزهرة144752

ي144599
 
18إعدادية3شط العرب 63928البرصةأنبىزهراء احمد رزوف

19إعدادية3شط العرب 63928البرصةأنبىزهراء باسم جواد181777



20إعدادية3شط العرب 63928البرصةأنبىمحمود عدنان ضاجي529028

1ماجستير3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحسام كاظم محمد74157

2ماجستير3م وس بن نصير 23933البرصةذكراحمد موس جعفر509441

3ماجستير3م وس بن نصير 23933البرصةذكرفرزدق فاخر كاطع74123

4ماجستير3م وس بن نصير 23933البرصةذكرجاسم محمد ضمد74168

ي عبدالواحد123819
 
5ماجستير3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعلي شوف

6بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرصباح عبدالزهره بريسم199731

7بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكراحمد شهاب احمد394786

8بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرجي  عياده جي 199761

9بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرايهاب شاكر عبدالسيد342392

ن199697 ي حسير 10بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعبدالوهاب صي 

11بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرماهر وئام محمد509498

12بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعلي سمير عمران509486

13بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعادل طالب فالح509508

14بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكراحمد كاظم ايوب550859

15بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمصطفن عادل ابراهيم509422

16بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرفراس عبدالكريم عبدالعالي74142

17بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعباس فليح حسن394655

ن71670 18بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعمار محمد حسير

ي نعمة74547 19بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرطالب عريب 

20بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحسن عبدالهادي علي509519

21بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحيدر عدنان محسن199708

22بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرجاسم محمد حسن199770

23بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمنذر نارص مجيد509438

24بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرصفاء عدنان جاسم509392

25بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمصطفن صالح مهدي124064

26بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعلي نارص داود394644

ي74463
ن
27بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمحمد علي سناف

ن عالء كريم509482 28بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحسير

29بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعصام عبدعلي هاشم555398

30بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكراوس محمد عبدالمطلب509503

31بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحيدر هادي احمد74231

32بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكراحمد صادق مهدي509526

33بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمحمد ضياء نرص74525

34بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحيدر جبار جالب199673

35بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعلي عبداالله جاسم74491

36بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمهند صباح رحيم509414

37بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرميثم حميد حاتم199713

38بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحيدر كريم احمد509463

39بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمصطفن جاسب طه74498

40بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحيدر عبدالجواد سالم509425

41بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرهاشم هيثم هاشم394675

42بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحيدر محمود قاسم74134

43بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعادل عمر محمد71695

44بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرسجاد حازم بدر509435

45بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمحمود كريم احمد394796

46بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمصطفن خالد طالب509501

47بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرسجاد نعمة عبود509431



48بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعباس عادل عبدالكريم394698

49بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرشكر محمود قاسم74471

ن بدن394745 50بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحازم عبدالحسير

51بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعبدهللا نجم عبدهللا509411

52دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرهادي كاظم خزعل74216

53دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحازم مشعل عبدهللا509412

ن عبدالزهرة509467 54دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمحمد ياسير

55دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكروسام سليم عبدالوهاب199710

ن550884 56دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكروسام عدنان عبدالحسير

57دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعبدالعباس جاسم محمد509419

ي199690
58دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرجعفر عبدالجليل راصن

 كاظم علي74478
ن 59دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمحمدحسير

60دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعاطف محمد عبدالحسن394556

ن عبدالزهرة509470 61دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرضياء ياسير

ن كاظم509481 62دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعلي حسير

63دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرايمن يوسف حمود509454

ن394542  عادل عبدالحسير
64دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمصطفن

65دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمحمد عبدالستار سلمان394610

66دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعقيل حسن علي74150

67دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرصباح لقمان كشكول509460

يف عبدالرضا74507 68دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكراحمد شر

ي نعمة124056 69دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمناف عريب 

ن يعقوب509475 70دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعلي حسير

71إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرخالد شذر علي394235

72إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكراحمد سامي حميد74535

73إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكراحمد طالب احمد71805

74إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرستار جبار بداي74069

ن509457 75إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكراحمد ابراهيم امير

76إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرامجد يوسف حمود509446

يف عبدالرضا199748 77إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعلي شر

78إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمحمود سلمان حسن199636

79إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرصالح حسن خيون394261

80إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمصطفن بدر خلف394319

ن عالء عبدالخالق550805 1بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحسير

2بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمحمد عدنان علي71973

3بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحيدر جعفر جري72201

4بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرقاسم معل جبار72857

5بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرجواد كاظم علي393670

6بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعقيل جواد كاظم509296

7بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرظاهر عادل مردان393790

8بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكركرار حبيب عبدالكريم123913

9بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمحمود اسعد نارص550761

10بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعبدهللا رياض عبدالرسول123955

11بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرنور صباح عبدالزهره199363

12بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرازهر يوسف عبدالجبار199331

ي124116 13بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكراحمد عبدالخالق صي 

14بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعلي كاظم سلمان73100

15بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرسجاد فاضل علي509081



16بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرابراهيم عبدهللا سلمان393645

ي393621
ن محمد شمحن 17بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحسير

18بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمهند محمد كامل509314

19بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكراحمد جاسب شنتة509247

20بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرشهاب احمد نارص72968

21بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرزيد ناظم كاظم393714

22بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرناهض حيدر محمد123867

23بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعلي عبدالهادي عبدهللا509292

24بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرهشام عبدالجليل خلف393541

25بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرالكرار فاضل علي509255

26بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحيدر حامد صالح393362

27بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمصطفن عبدالجبار عبدالجليل199467

28بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمحمد صبيح داود123885

29بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمحمد عبدالستار جبار550758

30بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعباس احمد حسن123871

31بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرسيف يونس بدر393631

32بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحيدر اسعد خلف509287

33بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرالعباس حميد منصور71909

34بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعلي اياد هادي199481

35بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرامير حازم بدر509223

36بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكربدر يونس بدر393595

37بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرجهاد كاظم مونس509238

38بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكروائل احمد حسن199471

39بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرزينعابدين عبدالستار عبيد72954

40بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرسيفالدين سامي غالم509230

41بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكراحمد حبيب علي509275

42بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرامجد عبدالستار جبار550757

43بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكريوسف عبدالرسول حامد509253

ن شنيور123878 44بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرضياء حسير

45بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمحمود جاسم محمد199927

46بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعون فيصل عبدالحسن71883

47بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعلي عادل عبدهللا71953

48دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعلي اسماعيل خليل393616

يف71940 49دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمسلم طالب شر

50دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمصطفن خرصن هادي72948

51دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكربدر حازم بدر509304

ن كاظم199454 52دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمسلم حسير

ي199417
53دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعباس علي راصن

ي199376
54دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعقيل علي راصن

ن نارص عبود393759 55دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحسير

56دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعلي عماد نارص393604

ن72988 ن عدنان عبدالحسير 57دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحسير

58دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحيدر وسام عبدالحميد72154

59دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعباس توفيق عبداالمام71899

60دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكراحمد ثائر حبيب72551

61دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعلي نزار جاسم393745

62دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعلي حيدر قاسم509243

63دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحسن علوان حسن72993



64دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعلي خالد داخل393732

ن509289 65دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعمار نبيل حسير

66دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعلي رافد نوري393679

غام حسن خضير72975 67دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكررصن

68دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمحمد عبدالرضا عبداالمام393519

69دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعلي عادل مكي73070

ي73033
ن
70دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكراحمد باسم عوف

71دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعلي مصطفن حسن73056

72دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكروليد وسام عبدالحميد72347

73دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعلي عدنان مدلل73021

ن هشام خماس199462 74دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحسير

75دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمحمد احمد نارص73829

76إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكريوسف فهد جبار508979

ن جوشن مهدي124167 77إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحسير

ن123947 78إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمرتضن عبدالصادق حسير

79إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمحمدرضا سعدي كاظم73348

80إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحيدر سالم راشد71518

81إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمحمدعلي جالل مرزوق509097

82إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعباس جواد كاظم199930

83إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمحمد جاسم نعمة199920

84إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمصطفن فوزي برغش341609

ن كمال محمدقاسم394214 85إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحسير

86إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرفالح حسن علي73133

87إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعلي صادق مهدي123966

88إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرسجاد مؤيد نجاح550776

89إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرميثم فهد جبار508984

ي73048
ن
90إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمحمد باسم عوف

ف72125 91إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرزهير عبدالرضا مرسر

92إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمهند احمد حسن73735

ي71411 غام عبدالرحمن صي  93إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكررصن

94إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكراحمد جاسم محمد73676

95إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمحمد جاسم محمد73624

 علي جعفر550783
ن 96إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحسير

97إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرنجم عبدالكريم نجم199448

98إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمحمد محسن مكي199915

ي124182 99إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمجتب  عبدالوهاب صي 

100إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمنتظر كاظم عبدالرضا556213

101إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرحسن جوشن مهدي124113

102إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكراحمد فاضل طعمة73793

103إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمصطفن وسام عبدالحميد71380

104إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكربارق فاروق مال هللا73207

105إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعلي فارس حمزة393073

106إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعلي جواد محي72815

ي393188
107إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكراحمد فالح شمحن

108إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكراحمد ميثم عبدالخالق509093

109إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمحمد مرتضن صالح509099

110إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمحمدحسن حيدر قاسم509216

111إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمحمدصادق علي محمد73391



112إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمهدي فياض حمد73194

113إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكركرار عادل مكي73008

114إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرمحمد مهدي ماجد509298

115إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعلي حميد منصور71487

ن124104 116إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرسجاد صباح ياسير

117إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعلي محسن مكي199903

ن جاسم394312 118إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعبدالرحمن ياسير

ن124148 119إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةذكراحمد صفاء عبدالحسير

120بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرصباح عزيز عبدالزهرة509272

121بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعالء جريو خضير509236

يف72026 122دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرعبدالخالق طالب شر

ي72167
123دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكرسهام ركاب كباسر

124دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةذكروسام حسن خضير72963

1ماجستير3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىمنال سبيط سالم71653

2بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىليل داخل سالم74577

ي نعمة74555 بتول عريب 
3بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبى

4بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىبتول حسن شالكة509429

5بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىهناء حامد نارص509424

6بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىايمان صالح عبد74042

7بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىانتصار حسن عبدالسيد342122

ن عبدهللا509511 8بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىرقية عبدالحسير

9بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىزينب عبود جابر124059

10بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىتيسير عبدالواحد عبدالكريم394734

11بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىعفاف عيىس كريم555357

12بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىانتصار عبدالعظيم لطيف509427

13بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىنورة رحيم عباس394595

14بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىسح  عبدالستار عبدالجبار509417

15بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىزينب محمد شهاب244090

16بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىسبا مزاحم احمد509513

 عبدعلي394759
ن 17بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىرفاء حسير

18بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىري  هام احمد ابراهيم394838

19بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىوفاء سلمان حسن199754

20بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىانفال نايف عذار74565

ن74515 21دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىحوراء عدنان عبدالحسير

22دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىعذراء احمد جي 394287

23دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىميديا سالم جابر199624

ي509399 عفاف سامي لعيب 
24دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةأنبى

25دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىخديجة حسن عزيز509444

26دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىليل طاهر حبيب509385

27دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىاسماء صبيح داود199774

28دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىنرسين جاسب شنتة244001

29دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىاحالم عماد حمد394632

30دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىوداد سلمان حسن199738

31إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىماجدة خزعل فالح509452

1ماجستير3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىسلوى حازم خلف393663

2ماجستير3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىقنوت نايف عذار199442

3بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىنور سهيل نارص199421

ن خضير محمد393533 4بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىحنير



ي مسلم72183 5بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىزينب عبدالنب 

6بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىهديل كاظم حسن545208

7بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىزينب نضال فالح72902

8بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىحسنات حميد منصور72093

9بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىعذراء ربيع عامر393803

10بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىسارة عمار سلمان198983

11بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىشهد مؤيد جميل123933

12بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىايات حميد منصور71993

ن نوري72783 13بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىفاطمة حسير

امنة سامي حميد199434
14بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبى

15بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىغفران عبدالكريم نوري199474

16بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىتبارك عبدالرسول جاسم71922

17بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىامنة صبيح نوري123875

ي ابراهيم71962
18بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىفاطمة هانن

19بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىلمياء ظاهر هاشم72286

ن509283 فاطمة علي حسير
20بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبى

21بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىزينب نارص داود199395

22بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىسارة عبدالرضا جاسم123903

23بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىامنة طارق هندي509282

24بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىدعاء حميد حسن509264

25بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىمها سليم عبدالوهاب550770

26بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىريم ظاهر هاشم72320

27بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىصابرين صبيح نوري123887

28بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىسارة خالد داخل393687

29بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىزينب وسام عبدالحميد72377

30بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىهاجر عباس غالب199923

 عبدعلي393705
ن 31بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىصابرين حسير

32بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىمروة فراس رجاء393561

33بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىدعاء حميد سلطان199439

34بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىزينب عادل مكي72928

35بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىزينب عقيل فهد199565

36بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىمروة نضال فالح72434

37بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىزينب مزاحم احمد509313

38بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىمبن صالح مالح199458

39بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىاشاء عادل خزعل509257

40بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىشى فاروق خشن393638

حوراء فاضل علي509245
41بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبى

42بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىنور ضياء جمعة72018

43بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىاية محمود صابر393724

44بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىزهراء عبدهللا علي393751

45بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىنور مصطفن سالم199478

46بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىمنار رشيد مهدي393696

47بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىجنات يعرب حمزة393778

انغام مكي عبدعلي393585
48بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبى

49بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىمروة جواد كاظم72488

50دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىرجاء عبدالوهاب صمد72413

51دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىايمان نارص داود199410

52دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىانسام سليم عبدالوهاب550765



 عبدعلي509232
ن 53دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىسارة حسير

54دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىزينب ابراهيم عبدالشهيد509261

ن عمار سلمان509302 55دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىحنير

56دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىحوراء فالح مهدي124013

57دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىايات جواد داخل509197

58دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىفاطمة كاظم مهلهل554121

ي كريدي393743
59دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىسمر هانن

60دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىرحاب نضال فالح73081

61دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىزينب باسل هاشم509278

ي199415
ايات علي راصن

62دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةأنبى

63دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىزينب صبيح نوري124108

ن124313 64إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىمريم عدنان عبدالحسير

65إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىرسل جاسم محمد509085

66إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىاديان جواد عبدالكاظم509087

نور عادل مكي72937
67إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبى

68إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىعذراء عبدهللا محمد509063

69إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىفاطمة ايهاب فالح509068

70إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىزينب حازم خلف394258

71إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىفاطمة جواد عبدالكاظم509077

72إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىايمان عبدالقادر فليح509090

73إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىنبا صباح سكر124243

74إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىنور حردان عبدالكريم71361

75إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىهدى عبدالحسن مطرسر124286

76إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىفاطمة طارق هندي509037

77إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىغدير سالم محمد124266

ن73457 78إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىاية سعد ياسير

ن احمد ابراهيم394382 79إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىام البنير

ن نوري199898 80إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىزينب حسير

81إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىسارة خضير محمد394074

82إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىندى نبيل محمد508999

83إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىشور جاسم محمد71446

ايمان مكي عبدعلي508972
84إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبى

اق فاروق مال هللا394328 85إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىاشر

ن خلف124210 86إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىايالف حسير

87إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىزهراء سالم كيطان394109

88إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىفاطمة فراس محسن394183

89إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىنور عبدالرسول جاسم73312

90إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىتبارك عقيل عدنان509072

91إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىامنة صالح مهدي73122

ن عني 123899 92بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىفاطمة عبدالحسير

ن509270 لينا علي ياسير
93بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبى

94بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىوفاء سبهان جميل393571

ن صالح509250 95بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىاياز امير

96بكالوريوس3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىاحالم يعقوب يوسف72007

97دبلوم3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىبلقيس كامل مرزوق72110

98إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىحوراء محسن حميد393481

99إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىسارة حيدر هادي508966

100إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىبديعة جابر فري    ح509101



101إعدادية3م وس بن نصير 23933البرصةأنبىصبيحة جبار فلحي199170

1ماجستير3الهادي 13934البرصةذكرعلي شاكر مظلوم555153

ن15139 2ماجستير3الهادي 13934البرصةذكرنجم عبدهللا حسير

3بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرعارف حمزة عباس15337

4بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرمجبل ابراهيم كحيط14981

5بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرباقر صاحب معتوك15396

6بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرهاشم خلف غريب15292

7بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرمرتضن حيدر غيالن515934

8بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرمحمد عبداالمير خلف58743

9بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرعبدالزهرة عبود لفته212690

10بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرعماد علي سهر14997

11بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرعباس فليح محسن15423

12بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرحسن عبدالواحد حسن15298

13بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرقاسم جي  خيون15009

14بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرحارث ماجد سفيح15201

15بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرفاضل ظاهر قاسم15410

16بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرحيدر سالم طاهر15319

17بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرعلي عماد محسن392839

18بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرحسن داود سلمان515888

19بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرسالم جلوب جبار15391

20بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرهشام ماجد سفيح516327

21بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكراحمد صالح حسن544790

22بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرعلي ابراهيم خالد516025

23بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرامير عمر كامل15401

24بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكراحمد جنيد صيهود386380

25بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرعباس عبدالجبار خلف15160

26بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرجاسم حميد هاشم15342

27بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرعلي عادل جمعة555168

ن393951 28بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرعالء عبدالكريم حسير

29بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرنديم احمد عاصي15413

30بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرعباس جاسب جاسم516044

31بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرعباس كاظم جاسم394091

ي جبار320380
32بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرعلي هانن

33بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرمحمد اسماعيل محمد515959

34بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرسليمة كاظم جاسم393931

35دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرجواد عبدالكاظم شاكر525262

36دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرصالح مهدي عبودي394016

ن15281 37دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرمحمد حميد شاهير

38دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرجواد كاظم سلومي393876

39دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرستار جابر كريم15373

40دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرضياء مهدي غريب15188

41دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرانور صي  حسون15370

42دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرمنتظر محمد مهدي541931

43دبلوم3الهادي 13934البرصةذكروليد داود سلمان516006

44دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرشاكر عبداالمام صي 525257

45دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرنعيم سلمان صي 212676

46دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرعبداالمير عبود لفته212692

47دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرمحمدمنير هاشم هادي394056



48دبلوم3الهادي 13934البرصةذكركرار عباس حافظ15121

49دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرحمزة عبدالرضا لفته15375

50دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرثناءالدين يوسف محمد15379

51دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرحيدر سويد عبدالسيد15287

52دبلوم3الهادي 13934البرصةذكراحمد مزهر غالم15316

53دبلوم3الهادي 13934البرصةذكررحاب كاظم عباس386385

54دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرعلي عبدالوهاب جاسم15334

55دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرياش عبدالخالق عبدالعالي15304

56دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرعلي عبدالرضا لفته15017

هللا392803 57دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرعلي مهند خير

58دبلوم3الهادي 13934البرصةذكركرار ستار جبار15407

59إعدادية3الهادي 13934البرصةذكراسعد خليف جاسم515943

60إعدادية3الهادي 13934البرصةذكراسعد عبدالحافظ حنون15419

61إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرماجد عبدالحميد شهاب525253

62إعدادية3الهادي 13934البرصةذكراحمد عباس صدام515900

ن15024 63إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرحيدر فالح حسير

64إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرسمير وحيد معلي5077

65إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرقاسم خلف جاسم212678

1بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرزيد نوري طاهر393577

2بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكراحمد كاظم عبود14825

ن محمد516198 3بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرحيدر امير

ن نصيف علي14271 4بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرحسير

5بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرمصطفن صبيح وهيب14749

6بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرحسن سلمان صي 14390

7بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرعلي احمد جنيد393565

8بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرمنتظر كاظم جاسم392571

9بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرمحمد عارف حمزة14278

10بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرنارص عدنان صبيح14223

11بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكركرار قاسم حمود14868

12بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرعلي عودة عبدالوهاب393588

ي212647  عبدالنب 
ن 13بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكراحمد حسير

ي212651  عبدالنب 
ن 14بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرابالفضل حسير

ن قادر جويعد346335 15بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرحسير

16بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرعلي عبدالكريم حمود212650

17بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرمحمد كاظم عبدالرضا212655

18بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرجعفر صادق مشعل393493

19بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرامجد عبد سعد393506

ي393555  عبدالنب 
ن 20بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرحيدر حسير

ن كاظم14863 ن ياسير 21بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرحسير

22بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرعلي مطير معلة516387

23بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرسجاد جليل محسن393478

24بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرعباس علي عويد14878

25بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرضياء محمد الزم212622

26بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرمقتدى عبداالمير محمد14874

ي بالسم212643 27بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرمحمد صي 

28بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرعلي عارف حمزة14281

29بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرمحمد عبدالخالق بالسم14262

30دبلوم3الهادي 13934البرصةذكركاظم جواد كاظم14692



ن سلمان صي 14763 31دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرحسير

32دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرعلي طارق محمد14711

33دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرحيدر جبار يرس14759

34دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرفؤاد سالم ضيغم14725

ن عبدالحر كاظم393363 35دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرحسير

ن14640 36دبلوم3الهادي 13934البرصةذكراحمد طالب شاهير

37دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرنيسان ابراهيم كحيط212658

38دبلوم3الهادي 13934البرصةذكربهاء فاضل شالل14888

39دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرحسن علي جبار516111

40دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرحيدر خلف نعمة14716

41دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرنورالدين علي سهر14820

42دبلوم3الهادي 13934البرصةذكراحمد لطيف جباري14794

43دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرسعد عمران ناهي393465

44دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرابا الفضل رائد هاشم392649

45دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرعباس علي نارص212646

46دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرسجاد فرج صدام14809

47دبلوم3الهادي 13934البرصةذكراحمد فرج صدام14798

ن احمد جنيد212632 48إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرحسير

49إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرحيدر ماجد حميد14207

ن عالء صادق14719 50إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرحسير

51إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرضياء رحيم عبدعلي393534

ي14731
ن ماصن 52إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرعباس حسير

53إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرعلي حيدر عبد14354

54إعدادية3الهادي 13934البرصةذكركاظم خليل ابراهيم491365

55إعدادية3الهادي 13934البرصةذكركرار عباس فليح14196

56إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرارشد فاضل ظاهر14215

 علي يوسف14337
ن 57إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرحسير

ن رضا ابراهيم14322 58إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرياسير

59إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرمحمد علي عبدالخالق14842

60إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرابراهيم محمد ابراهيم14369

61إعدادية3الهادي 13934البرصةذكراحمد حازم كامل14199

ن خلف كاظم392598 62إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرحسير

63إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرسجاد محمد عبدالواحد392631

64إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرعبدهللا نعيم جلوب391766

65إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرمحمد شاكر ياش14168

66إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرالطيب علي كمال فخري14634

67إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرجعفر احمد لفته14189

68إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرسجاد جي  كحيط212657

ي بالسم212641 69إعدادية3الهادي 13934البرصةذكراحمد صي 

هللا392030 70إعدادية3الهادي 13934البرصةذكربهاءالدين مهند خير

71إعدادية3الهادي 13934البرصةذكراحمد فالح محسن14220

72إعدادية3الهادي 13934البرصةذكركريم خلف كريم14334

ن كريم وادي14301 73إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرحسير

74إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرمحمد علي عويد14858

75إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرحيدر ابراهيم زغير14364

76إعدادية3الهادي 13934البرصةذكراحمد كريم عبدالسيد212625

77إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرمحمد خالد طالب14802

78إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرمرتضن احمد عباس391499



ن14201 79إعدادية3الهادي 13934البرصةذكراحمد سالم زبير

80إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرطه يعقوب يوسف14840

ن حمود212623 81إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرعمار حسير

82إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرمجتب  سمير نصيف14345

ن عباس14179  عبدالحسير
83إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرمصطفن

ن علوان14882 84إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرعباس حسير

85إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرحيدر علي عودة67360

86إعدادية3الهادي 13934البرصةذكركرار فاضل ظاهر14184

87إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرمصطفن احمد عباس391425

ي جبار321992
88إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرمحمد هانن

89إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرعلي حسن علي14254

 علي عبدالخالق14838
ن 90إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرحسير

91إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرمصطفن جليل محسن391548

92إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرمحمد قاسم جي 14342

 علي14213
ن 93إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرالحسن حسير

94إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرخرصن سمير صيهود391960

95إعدادية3الهادي 13934البرصةذكركاظم علي عبدالواحد392673

96بكالوريوس3الهادي 13934البرصةذكرفالح شيال عبود14777

97دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرزهاءالدين يوسف محمد14833

98دبلوم3الهادي 13934البرصةذكرفاخر محمدحسن كحيط551325

99إعدادية3الهادي 13934البرصةذكربشار شاكر لفته212624

100إعدادية3الهادي 13934البرصةذكراحمد كامل هنون14350

101إعدادية3الهادي 13934البرصةذكرعبدالصمد توفيق محمد180225

1بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبىليل ابراهيم زعالن15328

2بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبىهناء عبدالمجيد حميد394073

3بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبىوجود طارق محمد14987

4بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبىجنان حسن جارهللا15310

5بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبىاشاء حيدر عبد212687

6بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبىساهرة احمد عبدالرضا15360

ة خنجر نعمة15175 7بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبىسمير

مروة جاسم عومي516265
8بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبى

9بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبىعلياء محمد ابراهيم212677

10بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبىزينب حسن جارهللا71018

11دبلوم3الهادي 13934البرصةأنبىكميلة حبيب محمد15324

12دبلوم3الهادي 13934البرصةأنبىسلىم خضير حميد15387

13دبلوم3الهادي 13934البرصةأنبىايمان خلف جاسم14977

ن525265 14دبلوم3الهادي 13934البرصةأنبىاشاء طه ياسير

15دبلوم3الهادي 13934البرصةأنبىنغم فرج قاسم212681

ي محمود392864
16دبلوم3الهادي 13934البرصةأنبىايمان راصن

17دبلوم3الهادي 13934البرصةأنبىاسماء عبدالخالق مشجل15365

ي بالسم386374 18دبلوم3الهادي 13934البرصةأنبىرؤى صي 

19دبلوم3الهادي 13934البرصةأنبىزينب صالح مخلف516131

20دبلوم3الهادي 13934البرصةأنبىاية كريم عبدهللا212684

ن طه14229 1ماجستير3الهادي 13934البرصةأنبىصفا ياسير

دعاء علي يوسف14770
2بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبى

3بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبىتبارك عارف حمزة14696

4بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبىسح  صباح داود14656

 علي14701
ن 5بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبىنور حسير



ي14235 6بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبىشهد يونس عبدالنب 

7بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبىاصالة فاضل هويش14660

8بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبىفاطمة جعفر صادق14669

9بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبىسمر جعفر صادق212649

10بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبىسهير محمد فاضل394018

نور صباح علي14378
11بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبى

ي جبار346615
12بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبىزهراء هانن

13بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبىدعاء عبدالكريم جلوب14265

14بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبىسها سالم باهض14813

15بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبىدعاء طالب كريم391967

16بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبىهناء باسم حليم394075

17بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبىزينب حمادي عبود14705

ن كريم عبدالسيد14682 18دبلوم3الهادي 13934البرصةأنبىبنير

19دبلوم3الهادي 13934البرصةأنبىزهراء كريم عبدالسيد14674

20دبلوم3الهادي 13934البرصةأنبىسحر عبدالكريم مرجان14781

21دبلوم3الهادي 13934البرصةأنبىشهد كريم محسن393454

هدى صباح علي14385
22دبلوم3الهادي 13934البرصةأنبى

23دبلوم3الهادي 13934البرصةأنبىنضال عباس فليح14754

24دبلوم3الهادي 13934البرصةأنبىدعاء عبدالحميد شهاب516095

25دبلوم3الهادي 13934البرصةأنبىفاطمة عبدالكاظم نارص14687

26دبلوم3الهادي 13934البرصةأنبىمشاعل شجاع محيبس14646

27دبلوم3الهادي 13934البرصةأنبىنبا عبدالرزاق عبدالرحمن212644

28إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىرقية صباح داود14316

29إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىايمان عادل عبداالمير14241

30إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىعذراء كاظم عبدالرضا14746

31إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىهدى عبدالخالق كاظم391890

32إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىمنةهللا فوزي عودة212626

33إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىمروة حسن جارهللا87905

ن طه14181 34إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىضح ياسير

ي14243 35إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىرشا يونس عبدالنب 

36إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىدعاء ستار حافظ14246

37إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىنورالهدى بشار شاكر212638

ن عباس14171 38إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىفاطمة عبدالحسير

39إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىالبتول كاظم عبدالرضا14736

40إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىزينب خلف كريم14327

41إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىنور كريم نعمة14177

 علي عبدالواحد392658
ن 42إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىحنير

ي بالسم212635 43إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىشهد صي 

44إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىزهراء الزم زعيل14848

45إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىايات جي  كحيط212660

46إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىميسم يوسف خنفر87250

47إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىزينب فاضل هويش14175

عبير غالي عباس516067
48إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبى

49إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىهبة صالح مهدي212648

50إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىزينب عبدالخالق كاظم392389

51إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىمروة منشد جابر14845

52إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىزينب علي عباس14359

53إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىزهراء كاظم جاسم392169



54إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىدعاء وليد عبدالرضا393525

55إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىشهد حسن عبادي392614

56إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىمروة فالح محسن14192

57إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىمريم نجم عبدهللا14625

ن كريم عبدالسيد516161 58إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىحنير

59إعدادية3الهادي 13934البرصةأنبىرسل عبدالخالق كاظم392401

60بكالوريوس3الهادي 13934البرصةأنبىهديل صالح جاسم393970

1ماجستير3أن س 43937البرصةذكرنجم عبد شلهوب387323

2ماجستير3أن س 43937البرصةذكرمحمد حامد يعقوب208467

3ماجستير3أن س 43937البرصةذكرمهند نعمة عبدالسيد387555

 جابر محمدعلي353896
ن 4دبلوم عالي3أن س 43937البرصةذكرحسير

ن512027 5بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكركريم عجىمي حسير

6بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرلؤي خلف محمد237755

7بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكراحمد جعفر خزعل237762

8بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمحمد عزيز طه394560

ن فاضل كريم394666 9بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرحسير

10بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعامر مجيد عبدهللا478480

 علي عباس512036
ن 11بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرحسير

12بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكركاظم عبدهللا حمود208126

ي نعمة عبدالسيد237739
ن
13بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكروف

14بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرسجاد موس عبدالواحد248051

15بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعامر فاضل عبدالحافظ354141

16بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعبدهللا نوري ثجيل237752

17بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكررزاق طعمة فضل208458

ي عبدهللا247693
ن عبدالغبن 18بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرياسير

19بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرخلف زيد خلف237745

20بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعماد عارف عبدالرزاق512014

21بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكروسام يعقوب يوسف512068

ي عبدالخرصن354094
22بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرارسالن هانن

23بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرلؤي توفيق كاظم237748

24بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرحاتم عبدهللا زعون248565

25بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعباس رحيم بدن247722

26بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرصفوت مصطفن عبدالحليم248255

27بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرقاسم عبدالكريم علي387594

28بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرليث عبدالعزيز عبدالحميد248429

29بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمنذر نعمان جبار354109

30بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكركاظم عبدهللا غانم394765

31بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرحسن ثجيل خالد248785

32بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعادل حمد سيف208270

33بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعلي كاظم حنون247985

34بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرصالح جاسم محمد347830

35بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمحمد عادل عبداللطيف418621

36بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكراحمد فالح مجيد512076

37بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرخالد عبدالرحمن خالد387363

38بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكراحمد فوزي جواد545377

39بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعبدالرزاق احمد محمد512064

40بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرزكي شاكر عبدالحميد477286

41بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكراكرم سعدون عبد560199



42بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرسالم فالح حميد394815

43بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكروسام حميد غركان560196

ن مجيد251117 44بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعماد حسير

45بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكراحمد محمد ثجيل353876

46بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمهند مصطفن حمود248027

47بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمحمد طاهر ظاهر512059

48بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعبدالعزيز شهاب حمد237765

49بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرسدير اسماعيل خليل208307

50بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرقاسم اسكندر حبيب347742

ن352130 51بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرستار صوين ياسير

52بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعبدالرحمن حسن حميد247700

ن جعفر اميل208200 53بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرامير

54بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمرتضن لفته ابراهيم394861

55بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرنواف عبدالصمد محمد221856

56بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكراسماعيل خليل ابراهيم247582

ن478581 57بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمحمد رياض عبدالحسير

ن نايف418582 58بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمحمد حسير

59بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكراحمد مشتاق نعمة494925

60بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمحمد قاطع عجيل418514

61بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكراحمد علي بري    ج560194

62بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعبدهللا وليد خلف478390

63بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرفيصل عبداالله ايوب394689

64بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكررائد عبدالعزيز فرحان394607

65بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمحمد عبدالسالم خليل387438

66بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكراحمد سعدون عبد494913

67بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمصطفن محمد طاهر478233

68بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرسجاد حبيب كريم394534

69بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرشاكر رحيم بدن208110

70بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرماهر محمد طاهر494841

71بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعثمان ثائر نجم478322

72بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرابراهيم حميد شحان387473

73بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعبدهللا عادل فاضل247809

74بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرماجد بردان حسن237737

 صالح علي208133
ن 75دبلوم3أن س 43937البرصةذكرحسير

 علي248763
ن 76دبلوم3أن س 43937البرصةذكروليد حسير

77دبلوم3أن س 43937البرصةذكررائد مصطفن حمود418599

78دبلوم3أن س 43937البرصةذكرحيدر عدنان سامي387409

79دبلوم3أن س 43937البرصةذكرناهض منذر خليل347795

80دبلوم3أن س 43937البرصةذكرمحمد عبدالرزاق عبود354069

ن394646 81دبلوم3أن س 43937البرصةذكرقضي طارق ياسير

82دبلوم3أن س 43937البرصةذكرجاسم حميد دهراب352225

83دبلوم3أن س 43937البرصةذكرجابر علي عوض494936

84دبلوم3أن س 43937البرصةذكرهيثم علي نتيش418641

85دبلوم3أن س 43937البرصةذكرخلدون عدي عبدالمنعم247774

86دبلوم3أن س 43937البرصةذكرفراس جابر زايد387679

ن248653 87دبلوم3أن س 43937البرصةذكراحمد موس حسير

88دبلوم3أن س 43937البرصةذكرعواد حمود جبار249001

89دبلوم3أن س 43937البرصةذكراحمد اسماعيل خليل387660



90دبلوم3أن س 43937البرصةذكرثائر جبار رحيم394794

91دبلوم3أن س 43937البرصةذكروليد عبدعلي عبدهللا247828

92دبلوم3أن س 43937البرصةذكرميالد جابر عبدالحسن247861

93دبلوم3أن س 43937البرصةذكرحيدر منذر خليل247755

94دبلوم3أن س 43937البرصةذكرحسن عبدالكريم عبدالرحيم512073

95دبلوم3أن س 43937البرصةذكرمنتظر مجيد داود418020

ي شمران352374
96دبلوم3أن س 43937البرصةذكرمجبل غبن

97دبلوم3أن س 43937البرصةذكرعبدالكريم سالم غبيش237768

98دبلوم3أن س 43937البرصةذكرموس مزبان نايف478429

99دبلوم3أن س 43937البرصةذكراياد شاكر عبدالحميد248863

100دبلوم3أن س 43937البرصةذكرحيدر باكيت ساجت418468

هللا موس عبدالواحد494771 101دبلوم3أن س 43937البرصةذكرخير

102دبلوم3أن س 43937البرصةذكرعبدهللا مطر عبدهللا221753

103دبلوم3أن س 43937البرصةذكرمحمد وليد عبدالمجيد494929

104دبلوم3أن س 43937البرصةذكريوسف يعقوب يوسف352007

105دبلوم3أن س 43937البرصةذكراحمد نهار فخري494783

106دبلوم3أن س 43937البرصةذكرمحمد خليل مطر349069

 علي جبار394843
ن 107دبلوم3أن س 43937البرصةذكرحسير

108دبلوم3أن س 43937البرصةذكرعمار صباح حسن208475

109دبلوم3أن س 43937البرصةذكراسامة مصطفن خليل247786

110دبلوم3أن س 43937البرصةذكرمحمد طارق جعاز387501

111دبلوم3أن س 43937البرصةذكرعلي عبدالرزاق عبود220868

112دبلوم3أن س 43937البرصةذكرصقر محمد طاهر249079

113إعدادية3أن س 43937البرصةذكررياض نفاوة دعير394730

114إعدادية3أن س 43937البرصةذكرايمن محمدعلي مدن428177

115إعدادية3أن س 43937البرصةذكررمزي قاسم محمود208247

116إعدادية3أن س 43937البرصةذكررمضان سبوس زغير494899

ن خزعل جاسب512066 117إعدادية3أن س 43937البرصةذكرحسير

ن عبدالوهاب478180 118إعدادية3أن س 43937البرصةذكرمحمد ياسير

1ماجستير3أن س 43937البرصةذكرمعتصم عدنان محمد387241

ن عبدالكريم251574 2ماجستير3أن س 43937البرصةذكرمرتضن عبدالحسير

3بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمحمد عبداالمير مزهر207944

4بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرناطق هاشم ياش512239

 علي مطر245411
ن 5بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرحسير

6بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرسجاد مازن غازي359150

7بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرصادق غالب خلف545369

8بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرطالل يوسف درويش347466

9بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكريوسف يعقوب يوسف207709

10بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمروان محمد معتوق427142

11بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعبدهللا محمد عبدالرضا395379

12بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعبدهللا حميد مطلق387153

13بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعلي توفيق كاظم387225

14بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرسعد عبدالكريم خلف425499

15بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمصطفن مرزوق مجيد245532

16بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمحمد عايد خلف221871

17بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعلي عطية كطان207743

هللا سمير251170 18بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمحمد خير

19بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكراحمد عواد رحم207762



20بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرخطاب عثمان عمر241210

21بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرباسم عبدالكريم خلف478533

22بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرالكرار عبدالجبار محمد245152

23بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرحسن وداد عبدالخالق347213

24بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعلي حامد عبدهللا512170

25بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكريوسف عذاب محمد208556

هللا محمد207782 26بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعلي خير

27بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكركاظم ماجد احمد207699

28بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرشاب عبد خيون251623

29بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمحمد حمد الزم220926

30بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرخالد ثابت عبيد245049

31بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكراحمد جحيل هالل427880

32بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكركرار مازن غازي245454

ي395071
33بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكريوسف جمعة سبب 

34بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرفاضل سلمان رسول387211

35بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرحسن عبدالحليم عزيز220928

ي عبدالخالق قاسم250983
36بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعبدالغبن

37بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمصطفن عبدالصمد يعقوب246048

38بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعبدالرحمن خليل ابراهيم251597

39بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرباسم كاظم محسن495245

ي512247 40بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمالك عبدعلي لعيب 

41بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكراحمد سمير علي251583

42بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرسيف لفته ابراهيم245560

43بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرخليل ثامر غافل251443

44بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمحمد عبدهللا ابراهيم246025

ن381075 45بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرحيدر رياض عبدالحسير

46بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكراحمد حسن حميد251044

47بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمحمد خلف سعد425264

48بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعمر عبدالعزيز محمد208498

49بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكررعد حامد فاضل251162

50بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمازن نجيب سلمان220944

51بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعبيدة عارف عبدالكريم251552

 سامي حطاب251460
ن 52بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرحنير

53بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرراشد عبدالرحمن عبدهللا478568

54بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمهند عبدالصمد حافظ387107

55بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمشتاق عبدعلي رحيمة428099

56بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرابراهيم عبدالرحمن عبدهللا427106

ن427259 57بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكراحمد حميد عبدالحسير

58بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمحمد منصور كاسب387021

ن عبدالكريم512249  عبدالحسير
59بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمصطفن

60بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمحمد شحان دغيم221906

61بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمحمد عصام عبدالعزيز495216

62بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرحيدر فوزي جواد251329

63بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعلي موس نعمة208580

ن346897 64بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعبدهللا احمد ياسير

65بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرنجم عبدالمنعم نجم427941

66بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكراحمد ثابت عبيد245140

67بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعلي مطر فالح207852



68بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكراحمد خالد نارص221897

69بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرخالد بردان حسن512273

70بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكراحمد كامل داود395304

ن عبدالكريم512226 71بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرمحمد عبدالحسير

ن عبدالباري عبدالرسول251296 72بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرحسير

73بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرفيصل ماجد حافظ426140

ن امجد عزت241642 74بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرحسير

75بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرانور هاشم محمد245616

76بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكراحمد عبدالصمد حافظ395116

77بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعلي جمال بلعوط207857

78بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرحسن سعيد خابط207927

79بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعبدالكريم ابراهيم منصور243756

ي قاسم251682
80دبلوم3أن س 43937البرصةذكراحمد راصن

81دبلوم3أن س 43937البرصةذكرضياء عويد برهان512260

ن نوري هاشم245326 82دبلوم3أن س 43937البرصةذكرحسير

83دبلوم3أن س 43937البرصةذكرمرتضن محمد نصار242024

84دبلوم3أن س 43937البرصةذكركاظم قاسم حسن208590

85دبلوم3أن س 43937البرصةذكرمحمد زيد خلف245926

86دبلوم3أن س 43937البرصةذكرانور احمد حميد245503

87دبلوم3أن س 43937البرصةذكرمهدي محمد نصار244187

88دبلوم3أن س 43937البرصةذكريوسف مرزوق مجيد245602

89دبلوم3أن س 43937البرصةذكراحمد حارث عبدالخالق387055

90دبلوم3أن س 43937البرصةذكرعلي عواد رحم245711

91دبلوم3أن س 43937البرصةذكرسجاد حسن حنون451336

 علي صدام495236
ن 92دبلوم3أن س 43937البرصةذكرحسير

93دبلوم3أن س 43937البرصةذكرمحمود احمد حميد245549

94دبلوم3أن س 43937البرصةذكرعبدالرحمن ياش خضير427429

95دبلوم3أن س 43937البرصةذكرسجاد يحبر ظاهر243976

96دبلوم3أن س 43937البرصةذكرعلي احمد حبيب245634

97دبلوم3أن س 43937البرصةذكراحمد علي ارزي    ج476360

98دبلوم3أن س 43937البرصةذكرشهاب احمد طاهر426954

99دبلوم3أن س 43937البرصةذكرعبدهللا خالد نارص221883

100دبلوم3أن س 43937البرصةذكرعباس شاكر عبدالرسول221900

101دبلوم3أن س 43937البرصةذكرعمار هاشم محمد251618

102دبلوم3أن س 43937البرصةذكرنواف حافظ شياع241495

103دبلوم3أن س 43937البرصةذكرعلي جواد عبدالرضا251708

104دبلوم3أن س 43937البرصةذكرمحمد اسماعيل خليل359063

105دبلوم3أن س 43937البرصةذكرعبدهللا منصور هجول495253

106دبلوم3أن س 43937البرصةذكرقضي عبدالكريم كاظم251683

107دبلوم3أن س 43937البرصةذكرسجاد اياد كاظم220922

ي560191  فاضل لعيب 
ن 108دبلوم3أن س 43937البرصةذكرحسير

109دبلوم3أن س 43937البرصةذكراحمد عبدالكريم عبدهللا251038

110دبلوم3أن س 43937البرصةذكرطالب عبود لفته387001

111دبلوم3أن س 43937البرصةذكرايمن عماد احمد208460

ن زايد246192 112دبلوم3أن س 43937البرصةذكرعلي حسير

113دبلوم3أن س 43937البرصةذكراحمد جبار رحيم359089

114دبلوم3أن س 43937البرصةذكرعمر طارق عبدالحميد245279

115دبلوم3أن س 43937البرصةذكرطالل فرحان ثجيل495243



ن مروح512161 116دبلوم3أن س 43937البرصةذكرعباس حسير

117دبلوم3أن س 43937البرصةذكرعبدالمطلب جعفر اميل221875

118دبلوم3أن س 43937البرصةذكرعبدالرحمن عدنان خليل251589

119دبلوم3أن س 43937البرصةذكراحمد سلمان محمود251716

120دبلوم3أن س 43937البرصةذكرامجد حميد عليوي387142

121دبلوم3أن س 43937البرصةذكرعلي ستار جابر387089

122دبلوم3أن س 43937البرصةذكرمحمد عبدالحسن مهدي251579

123دبلوم3أن س 43937البرصةذكرمحمود عبدالرحيم احمد251522

124دبلوم3أن س 43937البرصةذكرحسن فليح حسن387130

125دبلوم3أن س 43937البرصةذكرفاضل عماد فاضل208465

126دبلوم3أن س 43937البرصةذكربدر عبدهللا جابر207818

127دبلوم3أن س 43937البرصةذكرسعد جمال خلف251087

128دبلوم3أن س 43937البرصةذكرصفاء خليل ابراهيم246085

129دبلوم3أن س 43937البرصةذكركرار هادي داخل512243

130دبلوم3أن س 43937البرصةذكرعاطف حمزه عباس386965

131دبلوم3أن س 43937البرصةذكرحيدر عبدالواحد محمد387258

132دبلوم3أن س 43937البرصةذكرمصطفن لفته ابراهيم246101

133دبلوم3أن س 43937البرصةذكرفراس هادي صالح386981

134إعدادية3أن س 43937البرصةذكرمحمد سعيد عثمان387846

135إعدادية3أن س 43937البرصةذكرحسن عقيل عيىس512465

136إعدادية3أن س 43937البرصةذكرمصطفن صباح مهدي388206

137إعدادية3أن س 43937البرصةذكرسيف علي زهوري478923

138إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعلي صالح عبدالكريم394470

139إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعباس طالب كاظم71524

140إعدادية3أن س 43937البرصةذكرسعد حامد عبدهللا512145

141إعدادية3أن س 43937البرصةذكرابراهيم احمد معتوق239907

142إعدادية3أن س 43937البرصةذكرفايز عبدالكاظم نارص512383

143إعدادية3أن س 43937البرصةذكرخطاب قضي طه239272

144إعدادية3أن س 43937البرصةذكرريام علي معتوق423249

ن مجاهد239749 145إعدادية3أن س 43937البرصةذكراحمد عبدالحسير

146إعدادية3أن س 43937البرصةذكراحمد عواد جودة387942

147إعدادية3أن س 43937البرصةذكرامير عبداالمير عبدالرزاق239060

148إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعبدالعزيز ماجد حافظ423547

149إعدادية3أن س 43937البرصةذكرمحمد موس نعمة424699

150إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعباس جاسم ثامر240061

151إعدادية3أن س 43937البرصةذكرمرتضن عبدهللا حسن346577

152إعدادية3أن س 43937البرصةذكريوسف فؤاد كاظم479099

 علي حسن علي359823
ن 153إعدادية3أن س 43937البرصةذكرحسير

154إعدادية3أن س 43937البرصةذكرمحمد عبدالحميد حمدان239551

155إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعبدالحميد عبدهللا عبدالحميد220906

156إعدادية3أن س 43937البرصةذكربدر مالك حياوي248970

157إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعبدالرحمن احمد محمد422775

158إعدادية3أن س 43937البرصةذكرابراهيم جمال خلف207966

159إعدادية3أن س 43937البرصةذكرمحمد عادل فاضل512349

ي220893
160إعدادية3أن س 43937البرصةذكرمحمد خلف سبب 

161إعدادية3أن س 43937البرصةذكراحمد ذياب نارص248715

162إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعلي ميثم خلف248566

ن قاسم صابر479239 163إعدادية3أن س 43937البرصةذكرحسير



ي250019 164إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعلي حسن عريب 

165إعدادية3أن س 43937البرصةذكرمصطفن عماد عارف477098

166إعدادية3أن س 43937البرصةذكرجعفر حرز هي 478991

167إعدادية3أن س 43937البرصةذكرسجاد جواد كاظم423732

168إعدادية3أن س 43937البرصةذكرمحمد مزيد عبدالدايم212836

ن387814 169إعدادية3أن س 43937البرصةذكروليد خالد حسير

170إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعبدالحميد عبدالودود عبدالحميد476823

ن مجيد512266 171إعدادية3أن س 43937البرصةذكرمجيد حسير

172إعدادية3أن س 43937البرصةذكراحمد طالب شاكر479233

173إعدادية3أن س 43937البرصةذكرابراهيم موفق عبدالرزاق394443

174إعدادية3أن س 43937البرصةذكرمحمد سهل حسن239946

175إعدادية3أن س 43937البرصةذكرمحمد ضياء فاخر424738

176إعدادية3أن س 43937البرصةذكرحسن علي جبار220892

177إعدادية3أن س 43937البرصةذكرخالد حيدر عبدهللا239139

178إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعلي كاظم عبدهللا207978

179إعدادية3أن س 43937البرصةذكرمحمدالباقر حميد رشيد512345

180إعدادية3أن س 43937البرصةذكرمحمد عبداللطيف محمود263933

181إعدادية3أن س 43937البرصةذكرمصطفن جميل عبدالواحد476598

182إعدادية3أن س 43937البرصةذكرمحمد رافع عايد250357

ن ستار جابر249451 183إعدادية3أن س 43937البرصةذكرحسير

184إعدادية3أن س 43937البرصةذكراحمد واثق عبدهللا512389

185إعدادية3أن س 43937البرصةذكروليد خالد عكاب388125

186إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعلي عبود لفته244111

187إعدادية3أن س 43937البرصةذكراحمد فؤاد قاسم249624

188إعدادية3أن س 43937البرصةذكرصالح سعد عزيز388107

189إعدادية3أن س 43937البرصةذكرحسن رضا شحيت249238

190إعدادية3أن س 43937البرصةذكرغزوان سعدون عبد246142

191إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعبدالرحمن اسماعيل ابراهيم249379

192إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعلي جاسم ثامر479018

193إعدادية3أن س 43937البرصةذكرسجاد بردان حسن387043

194إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعمار سعد عزيز238939

195إعدادية3أن س 43937البرصةذكرمحمدسعيد صباح نوري423461

196إعدادية3أن س 43937البرصةذكرسامي عواد رحم220901

197إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعثمان صالح سالم545386

198إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعلي ياش عبدهللا208446

199إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعبدهللا عبيد فخري251502

200إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعبدالحافظ عامر حافظ421961

ن251123 ي راشد حسير
201إعدادية3أن س 43937البرصةذكرهانن

202إعدادية3أن س 43937البرصةذكرابراهيم عبدهللا جابر207844

203إعدادية3أن س 43937البرصةذكرسجاد نعمة فالح196243

204إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعبدالرحمن عبدالصمد صكر388169

205إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعبدهللا صفاء احمد359884

206إعدادية3أن س 43937البرصةذكرجابر ستار جابر248655

207إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعبدالعزيز عامر فاضل243720

ي495396 208إعدادية3أن س 43937البرصةذكراحمد عزيز عريب 

209إعدادية3أن س 43937البرصةذكرحسن يحبر ظاهر346783

210إعدادية3أن س 43937البرصةذكرخالد رحيم عزيز388079

211إعدادية3أن س 43937البرصةذكرمحمد ماجد محمد560204



212إعدادية3أن س 43937البرصةذكريوسف عماد عارف424244

213إعدادية3أن س 43937البرصةذكراحمد شحان دغيم478910

ن صالح207725 214إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعبدهللا حسير

215إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعبدالرحمن عدنان هاشم239027

216إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعبدهللا رعد سلمان220897

217إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعبدهللا علي علوان239394

ن محمد جاسم387873 218إعدادية3أن س 43937البرصةذكرحسير

 سلمان علي395132
ن 219إعدادية3أن س 43937البرصةذكرحسير

220إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعبدالكريم عارف عبدالكريم250101

ن حامد محمود479147 221إعدادية3أن س 43937البرصةذكرحسير

222إعدادية3أن س 43937البرصةذكرفهد سالم دشر208034

ن208016 ن عالء حسير 223إعدادية3أن س 43937البرصةذكرحسير

224إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعماد جاسم ثامر359169

225إعدادية3أن س 43937البرصةذكرحسن جبار خلف478964

ن موس207992 226إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعلي حسير

227إعدادية3أن س 43937البرصةذكراحمد كاصد احمد249674

228إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعزيز جاسم محمد250329

229إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعلي نهار فخري495287

230إعدادية3أن س 43937البرصةذكررحيم اكرم جاسم477173

231إعدادية3أن س 43937البرصةذكرمصطفن فؤاد كاظم212807

232بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعماد كاظم ناصح220918

233بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكروائل جاسم مطر425860

هللا خلف512154 234بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعقيل خير

ي245648
235بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرفالح عبدالواحد راصن

236بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرفضل طعمة فضل207730

ي428081
237بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعباس مطرسر شمحن

238بكالوريوس3أن س 43937البرصةذكرعلي خليل مطر251489

239دبلوم3أن س 43937البرصةذكراوراس مزيد عواد251370

240دبلوم3أن س 43937البرصةذكرغازي احمد محمد208501

241دبلوم3أن س 43937البرصةذكرعلي معتوق محمد427201

242دبلوم3أن س 43937البرصةذكرانور صباح حسن387202

243دبلوم3أن س 43937البرصةذكرامجد حميد اسد347429

ي سالم347380 244إعدادية3أن س 43937البرصةذكرعقيل ناج 

ن251181 245إعدادية3أن س 43937البرصةذكررحيم بدن حسير

1بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىاقبال مهدي عبدالحسن512020

2بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىمبن حامد قفلة353991

ن387643 ساجدة علي حسير
3بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبى

4بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىحياة مهدي عواد247527

5بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىندوة سفيح ظاهر418457

6بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىميسلون جعفر عبود348793

7بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىوجدان شهيد محمد477507

8بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىربيعة شهيد محمد248473

9بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىماجدة خلف خميس247605

ى نعيم احمد418687 10بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىبرسر

11بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىاسماء محسن كشكول248517

12بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىاخالص مشاري محمد494812

ن416964 13بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىحوراء محمد ياسير

14بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىابتهال رسول كريم247681



15بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىايمان فالح مجيد237758

وق عبداللطيف علي248290 16بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىشر

17بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىوجدان جواد عاجل417333

18بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىرحيمه مهدي نارص387390

19بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىحنان شهيد محمد221800

افراح فالح علي208320
20بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبى

21بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىهاجر احمد معتوق416909

22بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىاحالم يعقوب يوسف249107

23بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىايمن اسماعيل عبدالكريم237753

24بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىايمان عبدهللا اسماعيل387530

ن ثاجب220890 25بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىجنان عبدالحسير

26بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىعدوية هادي سالم354162

27بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىخنساء جعفر اميل248711

ى نارص محمود248730 28بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىبرسر

29بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىسارة عبدالمهدي عبدهللا248591

30بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىدعاء صالح شاكر347997

والء علي موحان247941
31بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبى

ن512061 32بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىنور سالم حسير

33بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىنرجس مطير عبدهللا237772

34دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىسناء فالح يوسف512071

35دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىفاتن عبدالقادر عبدالرزاق208483

ي512062 خالدية بطيخ رج 
36دبلوم3أن س 43937البرصةأنبى

37دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىصبا صبيح صكبان494904

38دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىمنتىه نعمة مول248694

ي احمد حمود248353
39دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىتهانن

ي  هان مالك جي 394567 40دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىشر

ن طه221781 41دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىوسام حسير

42دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىوفاء عبدالكريم كاظم247903

43دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىقسمة عبد محمد417839

44دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىجنان عبدهللا مطرود387341

45دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىسناء كاظم جي 237760

46دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىنجالء عبداللطيف زيد417395

ن غانم248013 47دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىاشواق حسير

ن237741 48دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىازهار اسماعيل ياسير

49دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىاكرام محمود طه220878

50دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىمبن صابر عابر221789

51دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىكوثر عبدهللا عبيد247639

ين حنون كطيم248820 52دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىشير

53دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىهند شاكر عبدهللا247975

54دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىرسل يعقوب يوسف354679

55دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىرباب كاظم جابر513819

56دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىليل عيىس عباس347689

57دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىهبة عبدالكريم عبدالحسن247712

58دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىنرسين جاسم محمد348181

59دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىعلياء جاسم محمد208092

60دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىمروة عبدالواحد صي 394580

61إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىمنال عبدالقادر عبدالرزاق247845

1بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىنجوم جبار مصيخ245999



ية عبدالجليل عبدالواحد207829 2بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىخير

صابرين علي احمد495207
3بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبى

4بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىنور داخل حسن484634

5بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىسارة سعد مطر251631

6بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىمها عبدالباري عبدهللا207878

7بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىوفاء رمضان سبوس426102

8بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىزينب احمد نارص347293

مها علي جبار395269
9بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبى

10بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىسماهر عبد خيون387301

ن208062 ي جعفر حسير
11بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىامانن

12بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىنبا وليد عبدالمجيد495346

13بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىزهراء فوزي جواد207712

ي241011
14بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىمريم عبدالسالم سبب 

ين ابراهيم علي395255 شير
15بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبى

ن61255 16بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىهنادي صباح حسير

17بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىدعاء جبار طعيمة251221

18بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىاسيل عبدالكريم حسن387189

19بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىدالل رحيم عزيز386936

20بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىسارة محمد حسن512255

21بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىزينب علي طرير250999

ي245912
22بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىلطيفة صالح ثانن

23بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىزينب شاكر عبدالحميد250972

24بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىوالء عبدهللا احمد512197

25بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىنوارة عماد احمد207832

26بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىايمان عبود عبداالمير251645

27بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىصفية مجيد ازغير240990

28بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىسارة وديع طه220921

29بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىسارة طاهر ظاهر512269

30بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىفاطمة فاضل قدوري495343

31بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىنور وليد عبدالمجيد495256

32بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىاخالص شنيدخ رمضان250990

33بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىنورس عبدهللا عيىس347044

ن207933 34بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىضح علوان حسير

35بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىجمانة حميد جبار244223

36بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىايناس عبدهللا عيىس426126

37بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىرسل داخل حسن251107

ريام ابراهيم علي251681
38بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبى

39بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىدعاء شاكر عبدالحميد246222

40بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىدعاء جواد عبدالرضا246205

41بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىفاطمة سعيد عثمان242461

42بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىمروة توفيق كاظم242540

43بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىهدى عبدالكريم عبيد251398

44بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىاالء كريم صدام358962

45بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىنجالء عدنان خلف208515

46بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىجنان يوسف جاسم220916

47بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىانعام عادل شايل251531

ي245661
48بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىحنان صالح ثانن

49بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىسارة عماد احمد207790



50بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىصابرين مالك جي 395022

51بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىهاجر عامر فاضل243558

52بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىنور محمد جاسم251344

53بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىمها مهدي حالوب545384

54بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىبشائر احمد دهيم245306

55بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىزينب كاصد داود249472

ن مجاهد387074 56بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىفاطمة عبدالحسير

57بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىاالء ابراهيم عبدالواحد495340

ن زايد251314 58بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىمروة حسير

ن نارص427306 59بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىهنادي حسير

ي245890
60بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىابرار صالح ثانن

61بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىخديجة منصور كاسب387009

62بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىنورة كاصد احمد251334

ن محمد512181 63بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىزينب حسير

حنان عبدالمنعم علي241814
64بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبى

65بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىايمان عبدهللا ابراهيم246125

66بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىزينب علي عبدالرحيم251305

ايمان علي مزيد251440
67بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبى

68دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىريان عبدهللا فايز207904

69دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىسوسن كاصد احمد251192

70دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىزينب عبداالمير قاسم476648

71دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىالهام يعقوب يوسف251004

72دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىسارة جابر عبدالكريم245226

73دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىجمانة عبدهللا جاسم245583

74دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىخولة باكيت ساجت245167

75دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىبدور شاكر عبدهللا251437

76دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىاالء شاكر زعالن245873

77دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىجنان حسن غانم387169

ن صاجي246168 78دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىعفاف حسير

79دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىبدرية محمد خليل245816

ن243436 80دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىرنا محمد حسير

81دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىانتظار عبدالخالق محمد251445

82دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىهدى صالح لغلوف495355

83دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىفاطمة مجيد ازغير512191

84دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىسارة ابراهيم هادي495260

85دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىانوار عبدهللا عبيد208542

86دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىامنة فاضل يوسف207868

87دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىدعاء عماد حمزة251023

88دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىاشاء صابر عابر220914

89دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىوسن محمد فاضل208603

90دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىصابرين محمد مراد250950

91إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىضح حامد علي239989

92إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىدعاء ماجد قاسم249410

93إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىنوال يوسف بناي239092

94إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىسارة عادل حمد212905

ايمان علي مهدي479030
95إعدادية3أن س 43937البرصةأنبى

وق عدنان هاشم238990 96إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىشر

97إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىضح فؤاد كاظم212937



98إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىزينب مازن غازي424027

99إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىافراح رحيم بدن504280

100إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىحوراء كاصد داود220894

ق عامر مجيد423199 101إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىاستي 

102إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىمريم ماهر فيصل208421

103إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىفاطمة عبدهللا عيىس388028

شوق علي منشد512394
104إعدادية3أن س 43937البرصةأنبى

ن424722 105إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىمريم خالد حسير

106إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىاسيا عامر مجيد388220

107إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىعتاب حيدر نجم248466

108إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىهدى عبيد فخري250175

109إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىبدور نهار فخري495399

110إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىبدور وليد عبدالمجيد495404

111إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىفاطمة محمد جاسم250490

112إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىنبا عادل يوسف512409

ابتهال علي داود387921
113إعدادية3أن س 43937البرصةأنبى

ن خزعل359733 114إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىدينا حسير

ن صباح نوري423356 115إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىحنير

116إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىنورالهدى كاظم عبدهللا208444

ن زايد240029 117إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىجميلة حسير

118إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىدرة رحيم بدن249759

ان ضاري جاسب250213 119إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىنير

عذراء علي صابر479303
120إعدادية3أن س 43937البرصةأنبى

تبارك عبدالمنعم علي442934
121إعدادية3أن س 43937البرصةأنبى

122إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىايمان يوسف جاسم346762

123إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىاشاء عبود عبداالمير208025

124إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىاحالم احمد محمد422927

125إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىاسماء عبدالصمد صكر220911

126إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىنورالهدى فالح عبدالواحد249311

كوثر علي عبدالرحيم250311
127إعدادية3أن س 43937البرصةأنبى

نور علي علوان423127
128إعدادية3أن س 43937البرصةأنبى

129إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىفاطمة موس نعمة346555

130إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىفاطمه محمد ابراهيم248166

131إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىنرجس عبدالمنتظر داود422983

132إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىسح  عبدهللا جاسم245973

133إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىزينب موس نعمة346709

134إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىحوراء حيدر نجم250065

 علي208433
135إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىفاطمة مصطفن

136إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىعائشة عاطف يونس208001

137إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىريم حارث يعقوب248831

138إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىمريم عبدهللا فايز347148

139إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىمريم عبدالسجاد فاضل346833

140إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىنورالهدى باكيت ساجت359798

141إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىزينب حامد فاضل248423

ن خزعل241551 142إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىزينة حسير

143إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىزهراء مازن غازي359855

144إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىشيماء رحيم بدن495339

145إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىمريم فاضل قدوري495415



146إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىفاطمة عبدالسجاد فاضل250141

ن عبدالعزيز محمد220896 147إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىحنير

148إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىعذراء محمد عبدالصاحب207986

ي عدنان غيالن387795
149إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىصن

150إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىعائشة احمد طواش249496

151إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىشهد مالك جي 387741

ن220895 152إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىمنال مطر ياسير

ين موحان كليف346937 153بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىشير

154بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىاحالم عبدالرضا جاسم207755

155بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىوصال سيد عبدهللا504282

156بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىعروبة مجيد ازغير395100

ي جابر208572
157بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىفليحة حسانن

158بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىشيماء هادي صالح207703

159بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىهيفاء موحان كليف251099

160بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىنجاة عبدهللا زعون359213

161بكالوريوس3أن س 43937البرصةأنبىسلوى عبيد نوري251473

162دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىعبير فجر مدري512121

163دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىسوالف جاسم قاسم512242

ي251444
164دبلوم3أن س 43937البرصةأنبىسعاد حطاب راصن

165إعدادية3أن س 43937البرصةأنبىسندس شايل كنش346507

ي238806 احالم بطيخ رج 
166إعدادية3أن س 43937البرصةأنبى

1ماجستير3الزب ير 43938البرصةذكرحامد منصور كاسب420481

2ماجستير3الزب ير 43938البرصةذكرعدنان عيىس عبدالرحيم542427

3بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكروليد محمدعلي محمدسعيد272930

4بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعلي حمود مجيد272886

5بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرشجاع مطر عجيل272819

6بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعمار كرنوص جبار506773

7بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرطالل طالب محسن506777

8بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكراحمد نارص محمود541637

9بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرفائز محمود صالح272903

10بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرحسام ابراهيم جاسم273421

ن يوسف295872 11بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعلي حسير

ي عبدالزهرة المياجي272953 12بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرخير

13بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعدي سلطان حاجم273135

14بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعلي نزال علي273069

15بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرحيدر عبدالرزاق سلمان273448

ن حسن صيوان295962 16بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرحسير

17بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرحسن جي  دوي    ح387170

18بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرجراح علي مشاري273416

19بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرهشام يوسف شعبان295769

ي272947
20بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرشهاب متعب راصن

21بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعادل علي سلطان274511

22بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعماد غركان كاصد555241

23بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرمالك علي حسن273473

ن273687 24بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرمحمد جاسم عبدالحسير

ن295753 25بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكراحمد خليل حسير

26بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعالء شمران عبد387190

27بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعبدالستار عبدالجبار نجم272941



ي سلمان506840
28بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكروليد ماصن

29بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعبدهللا علوان عودة420545

ي506838 30بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعالء صفاء ناج 

31بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعدنان قيس طه274759

32بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعلي محمد فهد272880

33بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرمعتوق محمود معتوك295688

34بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكراحمد خالد يونس273126

ي295716 35بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرمروان محمد باج 

ن عباس273353 36بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعلي حسير

37بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكربدر سعيد منشد273427

38بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرحسام فليح حسن273199

يف274001  علي شر
ن 39بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرحسير

40بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكراحمد عبيد منتش272945

ي273233
41بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرمرتضن فاضل شمحن

 وامي506837
ن 42بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعباس امير

43دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرمحمد عبدهللا علي274523

44دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرنبيل عكلة صايل273440

45دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرلفته نارص عودة273064

46دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعلي نوري نجم273567

47دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرهيثم نافع هاشم272811

48دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرقاسم عبد جي 274443

49دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكركاظم جواد كاظم274740

50دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرحافظ عبدالعالي عبدالعزيز272872

51دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرمحمود شاكر مجيد272905

ن حمود فالح273890 52دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعبدالحسير

53دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكررافد داغر راشد272798

54دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكروسام نوري مجبل272843

55دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعالء زبون شبيب274381

56دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرهادي سلمان خلف272834

ن506836 57دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعبدالعزيز طارق حسير

ي273746  حمد لعيب 
58دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرمرتضن

59دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرابراهيم جي  دوي    ح274653

60دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرسليم نزال علي273142

61دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعادل نارص محمد420378

62دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرفراس محمد حسن506842

63دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرمهند داود سالم420514

64دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعلي عبداللطيف قاسم541676

65دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرحيدر حكيم حسن274468

 وامي295580
ن 66دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعلي امير

67دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكراحمد عبدالمعظي عبدهللا273984

68دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرغالب راشد رمل274035

69دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرمسلم احمد مصطفن273057

70دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكراحمد زكي عبدالقادر274717

71دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرمحمد عباس فجر273052

ن273043 72إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرماجد خضير حسير

73إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرمحمد فليح معش274875

ي جي 420447
74إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرفارس منحن

75إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرباسم محمد ابوكيف295477



76إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرضياء ابراهيم عمر274083

77إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعبدالحافظ محمود معتوك420082

78إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكروحيد حسن وحيد273577

1دبلوم عالي3الزب ير 43938البرصةذكرسالم داود سالم415891

2بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرمحمد عبدالزهرة ساهي294018

3بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكروضاح عبدالرحيم جابر256890

4بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرمؤيد عبيد منتش255328

 علي258832
ن 5بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرحسام حسير

6بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعبدالرحمن محمد جاسم258627

7بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعبدهللا اياد صالح416278

8بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرصالح عواد صالح256446

9بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكراحمد كتاب ضاجي416339

10بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكروليد عبدالسالم عبدالعزيز260651

11بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكراحمد عبدالكريم علي418470

ن كريم مشكوف256829 12بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرحسير

13بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكراحمد كريم احمد416076

14بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكراحمد جمال عبدالجليل260089

15بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكراحمد شاكر مجيد260587

16بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعبدالرحمن صالح مهدي506872

17بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعمار طعمة عزيز417931

18بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرمصطفن عبدالكريم براك255113

19بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرمحمد باسم احمد254552

ن زيبك260680 20بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعبدهللا ياسير

21بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكربيادر عبداالمير حلو255222

22بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكربندر مهدي عاكول256654

23بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرمتعب عبدالعزيز عبيد417835

24بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعبدالعزيز عبدالجبار خلف255063

25بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعلي سلطان حسن255164

26بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعجمان عيىس عجمان295349

27بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكراحمد كاظم عبود260187

28بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعمر احمد عبدالهادي506864

 علي عبد297056
ن 29بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرحسير

30بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرمرتضن فالح ريسان555296

31بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعبدهللا صفاء عبدالصمد414464

32بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعثمان محمد جاسم256662

33بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرسعد جودة جابر293850

34بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرمحمد وليد يوسف256813

35بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعلي حيدر حميد شهيب506874

36بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكريوسف عباس مجيد256352

37بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرمحمد كاظم زبالة256677

38بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرمحمد كريم سلطان256841

39بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرفهد محمد موس254745

40بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكراحمد محمود جي 255230

41بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرنور علي عبد418268

42بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرمصطفن مؤيد عبدالحميد255303

43بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرمحمد حازم مهدي542428

 علي418390
ن 44بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعباس تحسير

45بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرماجد عادل عبدالطيف416408



46بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرياس خضير ودي256593

47بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرمثبن نوري نجم254681

ن رعد255103 48بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعلي حسير

49بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكريوسف كريم عزيز418423

50بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعلي عبدالرضا غالم258765

51بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرياش محمود شاكر255258

52بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكراحمد مناجي جابر506863

53بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكراحمد مصبح عبدالكريم262484

54بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرمعاذ راشد طالب293897

55بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرليث بشير حمد506869

56بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعبدالرحمن فيصل احمد254588

57بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرابراهيم ميثاق فيصل255248

ار عبدالرزاق506876 58دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكروضاح رصن

59دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرمصطفن وليد يوسف293945

60دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعبدهللا نجم عبدهللا254670

61دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعبدهللا نجم عبدهللا254571

ي541651 62دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكراحمد حميد حرن 

ي506871
63دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرحسن عزر حسونن

64دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعلي كريم عبيد293973

65دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرحيدر محمد عبدالمحسن255036

66دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرمحمد مجيد حميد256424

67دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعبدالكريم سالم كريم256723

68دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعبدالوهاب انس عبدالوهاب254557

69دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرسعد زامل فارس293956

70دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرحامد عبدالجبار جاسم256615

71دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرخالد اسعد عبدالحليم255360

72دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرمحمد وليد احمد418077

73دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعباس متعب علي259128

74دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرجمال احمد عبدالهادي255203

75دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرمصعب عامر شعبان417528

76دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرخالدد محمد فهد258896

77دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعبدالرحمن رياض محمد262442

78دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكراسامه عبدالعزيز موس506851

79دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعايد كاسب ضاري259062

ي254660
80دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعبدهللا محمود راصن

81دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرماجد صالل ربيع256819

82دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعبدهللا زبون خالوي254593

83دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعالء عبدالجليل مهدي418368

84دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكراحمد شهاب احمد418340

85دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعبدهللا عبدالقادر عبدالوهاب258869

86دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكروليد خالد عجىمي258742

87دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعبدهللا لؤي ايوب293924

88دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرمحمد عاشور طه254578

89دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكراحمد ضياء عبدالحميد255217

90دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعبدالرزاق عبدالسالم باقر258528

ن541653 91دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرجعفر كميل عبدالحسير

92دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكراحمد عدنان طعمة506858

93دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعبدالمحسن منصور عجيل254549



94دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكراحمد بهلول غركان256102

95دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرليث ضياء عبدهللا256700

96دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكراحمد ثامر جابر293905

97دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرمحمد صبيح عبيد254673

98دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرمحمد صالح داود256376

ي256688 ي صالح صي  99دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرصي 

100دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرصالح تركي دهام256469

101دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرحسن بشير حمد506866

102دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعادل فليح مظلوم506865

ن260558 103دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرايمن عقيل عبدالحسير

104دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكروارد حمود علي255338

105دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكريوسف محمد هاشم255099

106دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكروسام ماجد عباس254667

يف شلبه255050 ن شر 107دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرحسير

108دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكروليد ابراهيم عمر254602

109إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعلي ماجد محمد506884

110إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعلي خالد عبدهللا254757

111إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرسعدون غسان سعدون297103

112إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرمحمد يحبر جبارة297247

113إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرميثم محمود جمعة506878

114إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكراحمد عدنان ديوان263898

115إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكركرار عبدالرزاق محيسن296685

116إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرمرتضن صفاء ريحان263524

117إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرفيصل ميثاق فيصل296544

ن محمد عبدالمحسن387154 118إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرحسير

يف262301 119إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعالء عودة شر

ن طه263691 120إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكريحبر ياسير

121إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرمحمد رعد فري    ج262318

122إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرضاري حميدي صالح262309

123إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعبدالرضا جاسم محمد263743

124إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعلي قاسم محمد263952

125إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكراحمد حميد قاسم263300

126إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعبدهللا مسلم عيىس506885

127إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرفيصل عبدالزهرة ساهي263123

 وامي263086
ن ن امير 128إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكريقير

129إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكراحمد يوسف جاسم262474

130إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعالء جاسب خزعل254647

131إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرمحمد محمود شاكر263400

132إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعبدهللا واثق ثجيل301931

133إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكراحمد عصام احمد263267

134إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكريوسف محمد حطيحط263310

135إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعبدالعزيز ماجد جاسب506705

136إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعلي كاظم جالب262226

137إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكركرار احمد عباس259556

138إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعلي عبود كريم263861

139إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرمحمد علي حسن259294

140إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرخالد علي خالد263488

141إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرمسلم عقيل حسن506706



142إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرشاكر عبدالقادر عبدالوهاب263281

143إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرسجاد حميد كريم301987

ن صفر506887 144إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرمرتضن حسير

145إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرحسن كاظم عبود262327

146إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعبدالكريم مصبح عبدالكريم263424

ي541666  هادي لعيب 
ن 147إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرحسير

148إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرخليل احمد خليل296657

149إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرابراهيم مصطفن عبدالقادر506708

150إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرزياد محمد جاسم262465

151إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرمساعد فرحان فالح263156

ن رسول سلمان301898 152إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرحسير

153إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرسجاد محمد حطيحط415969

154إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرمحمد شاكر نارص263706

155إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرحسن جاسم محمد506704

 علي عجيل263788
ن 156إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرحسير

157إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعبدالرحمن قاسم محمد296694

158إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعلي جميل نجم506712

ن عودة414319 159إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعبدهللا حسير

160إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعمر عبدهللا جي 263293

161إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرمرتضن صباح حسن263889

162إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرحيدر سلطان حسن415565

163إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعبدهللا علي خالد506755

164إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرمحمدحسن عادل ثجيل263061

165إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعبداللطيف اياد صالح506886

166إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرخالد ثامر جابر541641

167إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرمحمد فهد محمود263447

168إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعلي كريم خضير541649

169إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرحيدر وليد حبي 256869

170إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرصالح ماجد سالم263774

171إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرحازم كاظم طعمة506703

172إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعبدهللا كاظم محسن506860

173إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرسجاد كريم جاسم263458

174إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعبدهللا ساري سالم414566

ي262409
 
175إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرمحمدحسن ضياء عبدالباف

176إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعلي عادل علي263587

177إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعبدهللا عبدالعزيز عبيد414515

178إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعلي صفر قاسم263016

179إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكراحمد علي طعمة414268

180إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرياش عادل خضير296993

181إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعقيل علي عبد296720

182إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكريوسف باسم احمد263188

183إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعباس سالم برجس275566

184إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرحسن عالء فاخر414120

185إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعبدالخالق خالد عبدالخالق275592

186إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرحيدر محمد حران414135

ن263681  صفاء حسير
187إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرمصطفن

188إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعبدهللا لؤي محمد262421

189إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعبدالعزيز عبدالصمد امتكي262233



190إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرجاسم محمد جاسم263913

191إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعلي صباح كعيد263735

192إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكراحمد سكر عبدالسادة260463

193إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرحيدر رحيم عبدالحميد415474

194إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكركرار سعد اسماعيل262539

195إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكراحالم عبدالرزاق شايش263849

ن سالم بدر259643 196إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرحسير

197إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرفهد عمار اسماعيل415420

اد رشيج506716 198إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرحسام شر

يف262288 199إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرمحمد علي شر

200إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعبدالعزيز محمد جاسم506702

201إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكراحمد مصطفن عبدالقادر506718

ن عبدالجليل275432 202إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعبدهللا ياسير

203إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرعلي رياض مجيد275456

204إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرمحسن عبدهللا حسج541646

205إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكريوسف وهاب كامل263762

206إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرمرتضن ناظم جاسم262554

ن جاسم محمد275258 207إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرحسير

 علي طعمة414535
ن 208إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرحسير

209بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكراياد خيون كاظم506855

ن طه255176 210بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكرعالء حسير

211بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكراحمد عبدالعزيز جراد128966

212بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةذكربدر نارص جاسم417793

213دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرواثق ايوب يعقوب254762

214دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعودة صالح جي 256909

215دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعبدالواحد بشير عبدالواحد293915

216دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرصدام شهاب احمد258851

217دبلوم3الزب ير 43938البرصةذكرعبدهللا خلف نمر506751

218إعدادية3الزب ير 43938البرصةذكرمجيد حميد طه255124

سحر محمدعلي محمدسعيد272924
1ماجستير3الزب ير 43938البرصةأنبى

2بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىشور حنون مزعل273886

3بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىعائدة خنو زوير272861

ن274459 4بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىشذى عبدالجليل ياسير

5بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىسعديه فهد سعد272935

6بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىمها حنون مزعل274020

7بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىعهود محمد فهد419524

ي كاظم جالب272895
8بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىتهانن

9بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىامينة عواد عبدهللا273072

10بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىهند احمد عبدالهادي541677

11بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىاشاء محمد مهدي273258

12بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىوسن راشد خالف91196

13بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىضح محمد حسن295547

14بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىغيداء عبدالفتاح عبدالجبار274066

ن273398 15بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىفضيلة عباس حسير

ي273773
16بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىابتهال هالل مرصن

17بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىدالل شذر امان295643

ن عبدالحميد مصطفن272921 18بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىحنير

19دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىحذام حمود عبيد295569



20دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىمنتىه جاسب صالح272899

ذكرى علي خضير420565
21دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبى

ي274785
22دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىشذرة ثامر راصن

23دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىمريم عبدهللا عيدان272914

24دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىاالء حمادي عجيل272917

ن لفته جي 274450 25دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىظنير

ن طه272824 26دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىهنادي حسير

ي273435
ن ماصن 27دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىسهام عبدالحسير

28دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىجيهان اسماعيل عبدالحميد273459

ي مروشد295732 سارة حرن 
29دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبى

30دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىميسون يوسف حاجم272851

31دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىنجاح عكاب حاجم506770

32دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىهبة لفته موس506835

33دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىمريم جويد مكطوف273290

34دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىهدى صابر عابر272884

ن274475 35دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىهدى عبدالجليل ياسير

36دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىمريم سعدون خنيفر273110

م273166 37دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىسليمة جبار مير

38دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىنسماء عزيز كريم272838

39دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىاهداب جاسم محمد295839

40دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىوفاء نعمة معيوف274408

41دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىسمر عبدالواحد عبداللطيف273063

42دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىحال ماطور درويش273882

جنان محسن علي274426
43دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبى

ي274579
44إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىمنال هالل مرصن

فرقد علي طعمه416033
1بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبى

سالي رشيد عبدالحميد254677
2بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبى

3بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىنجلة مرزوك عطية259101

ن عبدالجليل259148 4بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىاحالم ياسير

5بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىقمر عبدالكريم فدار259500

6بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىسارة اسعد عبدالحليم254546

7بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىزينب كريم جاسم254561

8بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىغيد مشتاق طالب418188

9بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىمنال عيىس عجمان293840

نور علي فالح260041
10بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبى

11بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىايات باسم محمد292459

12بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىرنا عباس حمزة297149

ي فهد506753
ن
13بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىصالحة الف

14بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىطيبة احمد خليل417815

15بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىافراح سعيد عبدهللا293858

16بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىهديل بدر نارص259200

17بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىميعاد مجيد عبدالسادة254617

18بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىابرار موس عبدالرزاق254773

19بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىايمان عبدهللا جي 254566

20بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىفاطمة حسن شهيب254542

ي293865
 
21بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىانتصار باسم عبدالباف

22بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىمروة حميد عبدالرزاق255185

23بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىندى سليمان سلطان254584



24بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىهند عادل عبدالحسن259704

25بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىهدى صباح حسن255193

26بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىمناهل ماجد فتان542236

27بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىطف نعيم مسير416246

28بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىايناس عدنان والي417858

29بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىزهراء رحمن كامل418452

30بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىاسماء جاسم منور259678

31بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىدعاء محمد حميد541661

وق صباح ضايف256175 32بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىشر

33بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىمروة عبدالباري عبدهللا259025

34بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىهنادي حازم ديثان417546

35بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىهند عدنان ديوان255238

36بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىشفاء نجم عبد255285

37بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىفاطمة محمد عواد258953

38بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىسماح نجم عبدالزهرة260523

39بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىغفران نجم عبد255318

40بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىنجالء حاتم عري254638

41بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىفاطمة شاكر نارص257864

42بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىمروة حميد عطية416131

دالل عدنان والي417880
43بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبى

44بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىسح  نايف عبدالكريم541664

ن طه254628 45بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىضح ياسير

46بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىثريا ابراهيم عمر254597

ن259521 47بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىزينب جاسم عبدالحسير

48بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىجنات نعيم مسير415443

نور عبدالزهرة عبدعلي256547
49بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبى

ن عبدالجليل262834 50بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىابتهال ياسير

51بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىهند واثق ثجيل254611

خنساء موحان علي258712
52دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبى

53دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىمريم ابراهيم طعمة259422

54دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىنورة عصام كاظم293888

55دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىعذراء هاشم محمد293879

صابرين عبدالرضا غالم علي259344
56دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبى

57دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىمبن عماد احمد259470

58دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىحوراء نوري نجم293996

59دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىنوف سعود نارص256209

60دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىسىه موحان علي256143

61دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىحوراء كاظم جاسم259000

62دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىهناوي شاكر نعاس260499

ن عبدالجليل258810 63دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىحياة ياسير

ي عدنان طعمة506857
64دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىامانن

ي254715 ميادة حمد لعيب 
65دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبى

ن لفته254625 66دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىايات حسير

67دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىاشاء جاسم منور255055

68دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىسح  رشيد عبيد417754

69دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىافراح عامر لزام506854

70دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىشهد احمد عبدالهادي506754

71دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىدعاء سمير جي 260609



72دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىود عبدالكريم فدار256529

73دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىزينب قاسم غضيب416181

74دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىعهد باسم محمد555269

75إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىنور سعيد عبدهللا301947

76إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىمها خرصن عبد275548

77إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىنور فهد محمود263436

ي عباس فاضل275515
78إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىصن

79إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىزينب اياد صالح415397

ليالي عامر لزام506719
80إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبى

81إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىدعاء هاشم عبدالحليم263963

82إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىزهراء محمد كاظم262267

83إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىاالء شهاب متعب263979

84إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىنبا عبدالعزيز عبدالرزاق263607

ي عجيل263513 85إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىهديل ناج 

هدى علي فالح263797
86إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبى

87إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىهديل واثق ثجيل263212

88إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىزهراء خلف شيال506711

ن262220 89إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىنور كامل حسير

90إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىنداء داخل داغر263539

91إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىغفران طه مصطفن262191

ن زيدون صالح262277 92إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىيقير

هللا263378 93إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىحوراء اسعد خير

94إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىندى جمال عبدالجليل263239

95إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىرحاب اياد صالح415517

96إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىزينب عامر شعبان414070

97إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىمنار محمد عبدهللا506882

ن مصعب302036 ن حسير 98إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىحنير

م414091 99إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىنرسين صباح مي 

ي عجيل263551 100إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىاسيل ناج 

101إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىهند عيىس عبدالرزاق414591

ن حيدر506709 102إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىسح  حسير

103إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىاشاء رحيم عبيد506749

104إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىفاطمة عبدالرزاق محيسن296667

105إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىنورالهدى حسن احمد263334

جنان علي طعمة414202
106إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبى

107إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىرنا جمال عبدالجليل263258

ن لفته262564 108إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىجمانة حسير

109إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىسوالف فؤاد عاجل262261

شيخة علي حمود262294
110إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبى

ن263634 111إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىسليمة عادل حسير

112إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىحوراء لطيف موزان506714

113إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىزينب علي راشد263321

ن زيدون صالح262429 114إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىبنير

115إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىزينب عدنان ديوان263648

116إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىفاطمة كامل قاسم263666

117بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىزينب ذياب شعير417601

118بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىشيماء سلطان حاجم255076

119بكالوريوس3الزب ير 43938البرصةأنبىميسون عبد حسن256802



120دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىمبن نوري نجم256569

121دبلوم3الزب ير 43938البرصةأنبىمبن لطيف مزيد254576

م258880 122إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىافراح جبار مير

123إعدادية3الزب ير 43938البرصةأنبىرغد عبدالرزاق جابر506877

ي سوادي127356
1ماجستير3الق رنة 53942البرصةذكرمحمد عان 

ن348190 2ماجستير3الق رنة 53942البرصةذكرعلي غانم ياسير

3بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرمزهر زعيط منشد498857

ي زاير كاظم498753
4بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرراصن

ي فندي348524
5بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرجبار راصن

ن126977 6بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرعلي كاظم صحير

7بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرفيصل غازي هليل498846

8بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرحمدان سالم زرار127240

9بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرعامر صبيح منصور126914

10بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرطالب زبون علي127232

11بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكريوسف علي كاطع127278

ي خليفة348415
12بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرخرصن راصن

ن127005  علي عبدالحسير
ن 13بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرتحسير

14بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرمشتاق محسن صالح541432

15بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرفاضل هليل منصور182202

16بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرحازم عبود صالح348462

ي127285  عريب 
ن 17بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرفالح حسير

 علي مطرسر348366
ن 18بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرتحسير

19بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكررعد جميل خليفة127325

20بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكررعد عبود صالح498534

21بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكركاظم فندي درباش127345

22بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرعلي نعيم حمود498757

23بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرتوفيق عزيز مجيد498864

24بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرمهند عودة بطل127282

ي127267 25بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرنعمة غانم لعيب 

26بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرعلي محسن صالح127228

27بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرباسم عامر صغير237844

28بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرمهند حبيب عبد126762

29بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرشهيد عبدالسيد سعيد127320

ي زغير حسن348349 30بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرخير

31بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكراسعد عودة درويش127209

ن كاظم رسن498737 32بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرحسير

33بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرمرتضن حميد رسن498764

34بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرابراهيم دعير حاتم126692

ن هاشم قاسم541448 35بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرعبدالحسير

36بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرعلي كاطع مزبان127274

37بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرتقوى مجيد رحيم127220

ي348439
38بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرزين العابدين جبار راصن

39بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرحسن علي عبدهللا182081

ن صبيح فضيل127296 40بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرحسير

41دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرعباس كاظم حسن127067

42دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرعمار خليفة نمر126750

43دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرعدنان خليفة نمر127451

44دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكركاظم تركي الزم127363



45دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرعباس رحيم هاشم126724

ي348388
46دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرارشد سهيل حبيبن

47دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرعلي حاوي حمود127206

ن هاشم126735 48دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكراحمد ياسير

49دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرعقيل باتول جاسم127251

ن عواد وادي127352 50دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرتحسير

51دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرجمعه قاسم غميس127378

52دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرمؤيد هادي طعمة127349

53دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرمحسن باتول جاسم127392

54دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكراحمد عبود جليب182093

55دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرعلي عبود دهماج127313

56دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكراحمد نايف توية193835

57دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكراحمد كاطع مزبان127292

58دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرجعفر خالد باتول127307

59دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرمحمد كمر رشيد127303

هان348495 60دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرمالك جاسم شر

61دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكراكرم نزار كاطع237848

62دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرصفاء عبدالحسن محمد555479

ي صبيح127373 63دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرريسان باج 

64دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرحيدر منصور هاشم127368

65إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرطالب كاظم الزم348550

66إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرماجد حميد شليش127043

ي127351
 
67إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرفالح عبدالجليل رزوف

68إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرمسلم باتول جاسم127384

69إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرجعفر منصور هاشم182176

70إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرقاسم مونس خليفة126847

71إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعلي جاسم حسن498588

1بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرعلي عبدالزهرة نايف123664

2بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرزيد عزيز مجيد181930

ن فالح125260 3بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرعلي حسير

4بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرخليل جميل لفته123457

ن عطية مشاري123409 5بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرحسير

6بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرمصطفن عادل مزعل124024

ي348855
7بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرعلي قاسم راصن

8بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكراحمد جميل خليفة123626

 كريم خضير125214
9بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرمصطفن

10بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكروسام عباس رحيم123560

11بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكروادي عبد بطل123442

12بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرصالح جعفر عطية124970

13بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرعلي رحيم صالح125046

14بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرمصطفن احمد باتول124015

15بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرعلي ريسان كريم123484

16بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرقضي سلمان صالح123651

17بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرجاسم محمد ماجد123434

18بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرمصطفن كاظم حسن123507

19بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكركرار حميد شالل125239

20بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرمحمد نعمة شاطي123820

21بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرهشام منصور هاشم181939



22بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرعلي مزهر جبار123656

23بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرعقيل مال هللا والي123523

24بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكراكرم حامد قاسم349075

25بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرعالء بشير عطية123542

ي181950 26بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرمحمد هامل عريب 

 سامي شالل125007
ن 27بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرحسير

28بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرزين العابدين عبدالرحمن جماح348930

29بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرجعفر سليم صبيح124929

30بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرمحمد جاسم مونس348783

31بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرعلي نافع عبود123468

32بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكراسعد نافع عبود123420

33بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرعلي فاضل هليل125247

34بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرعلي عباس حنتوش498403

35بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرعلي مجيد شالل125228

36بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرحيدر منشد عبدالرضا123781

37بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرحسن عبدالرحمن جماح123372

38بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرحسن كامل لفته498400

39بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرمحمود كريم خضير123565

ن فرج348973 40بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرمنتظر حسير

41بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكركرار كاظم فندي123503

42بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرباقر جواد كاظم498397

43بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرسجاد جمعة كاظم125205

44بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرقاسم حمدان مزبان125221

45بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرصادق جواد كاظم125210

46بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرمنير عودة جابر123533

47بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرحسن عطية عليوي123517

48بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرحسن صباح كريم124003

49بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرمحمد عبدالحسن عبود348907

50بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرعباس ناظم هاشم123914

51بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرعالء عادل جبار123513

52بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرمنتظر عبدالرحمن جماح349018

53بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةذكرمحمد علي كاطع125217

54دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرعباس جاسم مونس349047

55دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرباقر محمد قاسم349096

56دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرعلي جمعة كاظم181917

57دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكررائد طارق منديل125242

ي123857 58دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرعباس هاشم لعيب 

59دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرعلي حميد شالل125278

60دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرسجاد علي البد123890

61دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرمسعود رسن كاظم237841

62دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكراحمد نعيم حمود125233

ن شاكر محمد123464 63دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرحسير

64دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرمحمد حسن طالب123671

65دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرمحمد جاسم عويد555467

ن صالح237832 66دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرحيدر عبدالحسير

67دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرعباس شاكر محمد123880

68دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكراحمد عبدالحسن عبود182015

69دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرمحمد حبيب عبد123865



70دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرعبدالرسول جعفر بردي125198

ي123429
71دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرعباس زعر راصن

72دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرعلي نهيط نجم123574

73دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرابراهيم عباس عبدالقاسم124983

ي غضبان125224 74دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرمرتضن خير

75إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعلي محمد عبدهللا182233

ن مال هللا والي135450 76إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرحسير

ن135089  علي حسير
ن 77إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرحسير

ن محسن جي 355180 78إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرحسير

ن كركة123982 79إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكركرار عبدالحسير

80إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكراحمد عبداالمير بدن123898

81إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرحمزة عبدالجليل ابراهيم134815

82إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعلي فالح عبد134717

83إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرابوالقاسم هاشم قاسم134766

ي355076 ي عريب  84إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكررضا عبدالنب 

85إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرمحسن باسم جي 355136

86إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعبدالحسن هادي فاضل134901

87إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرحيدر حامد جلدي135434

88إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرحاتم كريم كاظم135128

89إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكركرار محمد عبدالزهرة182435

90إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعلي رحيم بردي355704

91إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكريعقوب علي كاظم135464

92إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرمحمد جواد كاظم135114

93إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرمنتظر مهدي صالح355379

94إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرمنتظر فاضل هليل135227

بوط354900 95إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرمحمد احمد رصن

96إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعلي مزهر زعيط182356

97إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرحسن بدر غازي355429

98إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرسجاد فهد كطان135002

99إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرحسن علي عداي498471

100إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرنزار رعد عماد135444

101إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعلي يوسف عبدالقاسم182390

102إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعلي عطية عليوي135167

103إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعالء جليل بطوان355007

104إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكراحمد خالد كشاش182241

ي135479 105إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعبدهللا هاشم لعيب 

106إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكراحمد شهاب كاظم182427

107إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعباس مجيد حميد354983

108إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعباس جواد عكلو182023

109إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرمحمد عبدالجليل خليفة125090

ن نارص كاظم135280 110إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرحسير

111إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكراكرم نافع عبود123568

112إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعبدهللا نجم خضير135186

113إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرمحمد حكيم دركال355529

114إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكروسام عباس كاظم123767

115إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكريوسف علي كاظم123546

116إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرحسن مزهر جبار123842

117إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعبدالمنتظر جعفر بردي354956



118إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكراحمد صبيح عبود355034

119إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعلي كحيط حميدي135481

120إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكراحمد سمير حامد182383

121إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرسيف الدين سمير حامد182295

122إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعبدهللا سليم صبيح134660

123إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرمحمد رعد خالد123920

124إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرسامي حسن عبداللطيف182353

125إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعلي بشير جمعة354763

126إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرصالح عبدالزهرة فضالة135252

127إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكريعقوب رحيم بردي355636

ن حمدان134727  حسير
128إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرمصطفن

ي زاير555482
129إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعباس راصن

130إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعلي عزيز بغيل182325

131إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعلي عبدالحسن عبود135446

ي نجم خضير555474
132إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرهانن

133إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكربسام صبيح توبة123956

134إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرمحمد كحيط حميدي348728

ن عواد123757 135إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعالء تحسير

136إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعبدالسالم حسن نصير123801

ن جواد كاظم134889 137إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرحسير

ي123834
138إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعلي كعيي  منان 

ي125272
ن
139إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرمنتظر مالك عوف

ن حمدان134734 140إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعلي حسير

ي135285  عريب 
ن 141إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرحيدر حسير

ن134844 142إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرمنتظر حسن حصير

143إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرحيدر اركان عبد134924

ن جاسم محمد551314 144إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرحسير

145إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعبدالكاظم صبيح تويه182000

بوط182337 146إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرمحمود محسن رصن

147إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرحسن جاسم محمد134749

148إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعلي رعد صمد237839

149إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرحيدر عبداالمير خزعل134795

ن جاسم مونس355596 150إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرحسير

151إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرمنتظر احمد حبيي 498509

ن بدر غازي354835 152إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرحسير

153إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرمهدي صالح مهدي124900

154إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرمصطفن جارح عبدالسيد134859

155إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرصادق نارص كاظم135261

156إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرحيدر قاسم دهراب135462

157إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعباس زاهد شيال123496

158إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعلي سعيد عبود134700

159إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعبدهللا عودة جبار134783

160إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرابراهيم عباس طالب135460

161إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرماهر محمد قاسم555459

162إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرمنتظر عباس رحيم134981

163إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرهيثم يوسف جبار182257

ي182372
ن
164إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرمحمد نزار عوف

165إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكراحمد عودة بطل135203



166إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعمار مهدي داود355765

167إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرعلي هادي حسن135456

168إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرمنتظر كاظم زغير182445

169إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكراحمد مانع مزبان498457

170إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرمحمد رعد مطر123946

171دبلوم3الق رنة 53942البرصةذكرصالح سعيد نمر123993

172إعدادية3الق رنة 53942البرصةذكرصباح خضير عبدعلي348662

ي كليل127336 سعاد عرن 
1دبلوم عالي3الق رنة 53942البرصةأنبى

ن هاشم126885 2بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةأنبىمريم ياسير

3بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةأنبىوهيبة جبار سكر127244

4بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةأنبىوفاء فيصل حمود182140

5بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةأنبىاالء ماجد حرز511855

6دبلوم3الق رنة 53942البرصةأنبىاشاء خريبط نمر182117

7دبلوم3الق رنة 53942البرصةأنبىابتسام عبود صالح127340

8دبلوم3الق رنة 53942البرصةأنبىعواطف صدام مهر182106

9دبلوم3الق رنة 53942البرصةأنبىصابرين رسن مطر541442

10دبلوم3الق رنة 53942البرصةأنبىضمياء جاسم سعيد541444

11دبلوم3الق رنة 53942البرصةأنبىامينة قاسم خضير127333

1بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةأنبىثريا ناطق راشد123472

2بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةأنبىنادين بهجت بداي123399

3بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةأنبىاشاء مزهر جبار123425

4بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةأنبىسىه عادل صالح123618

ي غضبان124873 5بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةأنبىمنال خير

6بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةأنبىرفل سعد عبد124857

ي124996
ن
7بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةأنبىزينب مالك عوف

ي125252
ن
8بكالوريوس3الق رنة 53942البرصةأنبىزهراء مالك عوف

9دبلوم3الق رنة 53942البرصةأنبىقسمة عقيل نارص123789

10دبلوم3الق رنة 53942البرصةأنبىمروة حبيب عبد123384

11دبلوم3الق رنة 53942البرصةأنبىزمن برهان زغير124838

12دبلوم3الق رنة 53942البرصةأنبىاية محمد فالح123379

ي123479 سوزان علي ناج 
13دبلوم3الق رنة 53942البرصةأنبى

ن123487 14دبلوم3الق رنة 53942البرصةأنبىسعاد عبدالكاظم عبدالحسير

15دبلوم3الق رنة 53942البرصةأنبىانفال عقيل نارص123611

16إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىرؤى عبدالكريم نايف123378

17إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىفيحاء صبيح جي 134953

18إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىزينب ضياء مجيد134744

19إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىاشاء رعد خالد123971

20إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىاشاء نافع عبود134869

21إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىطيبة ماجد حرز511856

22إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىاقبال خيون حمد135024

23إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىاديان رياض زبون348951

24إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىازهار عبدالرسول صدام123750

ن عواد135467 25إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىحوراء تحسير

ي باشخ134682
26إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىنورالهدى هانن

27إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىسعاد كريم صالح123600

28إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىدعاء احمد نايف193794

29إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىهديل كامل حرز498491

30إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىرواء اديب عداي135448



ي125264
ن
31إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىنورالهدى مالك عوف

32إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىشور شاكر هليل135453

33إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىفاطمة ياش عامر125069

ي182410 زهراء اسعد لعيب 
34إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبى

35إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىاسوان رياض زبون355327

36إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىانفال رعد خالد123965

37إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىزهراء لطيف كاظم134834

38إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىعذراء جاسم مونس355211

39إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىزهراء رياض بداي135475

40إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىحوراء عطية عليوي135036

41إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىمروة طاهر شاوي135080

ي182422 مريم اسعد لعيب 
42إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبى

43إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىنبا اديب عداي182320

44إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىامامة عبدالرزاق عبدهللا355488

ق رياض بداي135472 45إعدادية3الق رنة 53942البرصةأنبىاستي 

46دبلوم3الق رنة 53942البرصةأنبىنهاد خليفة نمر349122

1دكتوراه3الهارث ة 33947البرصةذكرمحمد عبدهللا فرحان545400

2دكتوراه3الهارث ة 33947البرصةذكرمرتضن موجي عودة484995

3ماجستير3الهارث ة 33947البرصةذكرفالح حامد سلطان404569

4ماجستير3الهارث ة 33947البرصةذكراحمد موجي عودة403962

5دبلوم عالي3الهارث ة 33947البرصةذكرحياوي هادي عبدعلي254186

6بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرعادل نعمة عبداالمام254194

7بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرمكي جبار حسن406922

8بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرمانع هادي شناوة405549

9بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرمحمود صاغر خلف397700

10بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرجعفر عبدالواحد جابر560248

11بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكريونس فرج محمد404260

12بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرجمعة عبدالزهرة جابر513712

هللا نرص484915 13بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرجواد خير

14بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي صابر نعيمة485018

15بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرنوري مردان محيسن485076

16بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرسالم داود سلمان254252

17بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرمهند سالم داود513754

18بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرهيثم حمود نرص253899

19بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرحسن اكميل هاشم253978

20بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرشاكر كاظم سلمان406920

21بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي حالوي صيهود406918

22بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكراياد يوسف محمد254258

23بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرايمن غالب عبود254188

ن514227 24بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكريوسف حسب عبدالحسير

هللا254259 25بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرضياء عدنان خير

ي عبدعلي253864 26بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرليث حاج 

27بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرمصطفن محسن قاسم484925

28بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكروليد طعمة منشد484717

ن513717  عقيل باهير
29بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرمصطفن

30بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكركرار محمد عبدالرزاق253979

31بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرصباح حسن عودة175554

32بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرعقيل محمد سلمان257975



33بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرضياء عدنان حميد254255

34بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكراسعد ماجد ثامر397757

ن كاظم254253 35بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرحيدر حسير

36بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرارشد عبدالكريم سوادي253922

37بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرمسلم سلمان لطيف513609

38بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكراسعد عبدالكريم سوادي404441

39بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرمحمود ماجد ثامر405343

40بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرعباس جليل عبدالرزاق513978

41بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكراحمد قادر باري253968

42بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرعالء عبداالمير مردان485067

43بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكراحمد عودة هادي405140

44بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرمجتب  حسن شهيد545396

45بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرقاسم حميد عيدان254250

46بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرمحمد فايز كاظم254190

47بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرضياء مقداد عيدان254261

48بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي جاسم صالح513645

49بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرمرتضن اسماعيل كاظم253963

50بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرقاسم كامل عبدالواحد404927

51بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرعالء مكي داغر253881

52دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرمرتضن عبدهللا خصاف405387

53دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرسجاد كاظم خلف254189

54دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرقادر نعمة علوان485024

55دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرابراهيم عبدهللا خلف254260

56دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرمزهر مجيد شبيب405285

57دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرفايز كاظم سلمان406925

ي ناظم514104
58دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرمحسن عبدالغبن

59دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرنعمة سلمان يوسف388983

60دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكريعقوب مهجر كريم253870

61دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرمحمود نايف علوان405225

62دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرحيدر فالح حسن253855

63دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرليث عبدالرضا عيدان253906

64دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرباقر كريم يعقوب406924

65دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرفالح محسن قاسم254256

66دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكراحمد جبار حسن406921

67دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرمحمد ستار جبار404205

68دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرداود سلمان لطيف485005

69دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرحامد حافظ جبار406919

70دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكررعد جميل يعقوب253876

71دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرمشتاق حمود سلمان253975

72دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرسامي اسماعيل هادي514046

ن طالب شحان485036 73دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرحسنير

74دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرماجد حميد معتوك254254

75دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرمهند عبدالجليل ذياب405532

76دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرثائر كريم يعقوب253887

77دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرميثم مجيد شبيب253920

78دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرحمد زامل احمد253967

79إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرحميد طاهر محداد253926

80إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرصادق طاهر علي405194



ي عريمش513983
81إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرعارف هانن

ي حسن واعي254192
82إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرشمحن

83إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرعباس عبداالمير علوان254257

84إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرفالح حميد حسون253964

85إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرفالح عيال عبد405522

86إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكراكرم جبار حسن254251

ن جواد كاظم254185 87إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرحسير

ي254191
88إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرجواد مرزوق ثانن

89إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكراسامة عبدالحافظ حميد484771

ن نارص252776 ن عبدالحسير 1بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرياسير

2بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرامجد حميد مرزوق254203

هللا254232 3بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي عدنان خير

 شاكر علي253439
ن 4بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرياسير

هللا عبد فرج489040 5بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرخير

6بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرجاسم رومي جاسم254234

ن فرحان جمعة254213 7بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرتحسير

8بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرسيف احمد شاكر254206

9بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرعبدالستار مهدي صالح252887

10بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكراحمد اياد يوسف254202

11بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرهاشم احمد عبداالمير393811

12بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرامجد فايز كاظم252901

ن عباس253352 13بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرجاسم عبدالحسير

ي طعمه512933
14بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرعباس حليفن

ن عبدالعباس512978 15بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرمرتضن حسير

16بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرحسن فاخر سعيد252958

17بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرمصطفن كامل عبدالرزاق252969

18بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرمصطفن عبدالكريم عبدالجبار252925

ي نارص252813
 
19بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرحسن عبدالباف

20بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي حيدر عبدهللا388752

هللا252878 21بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي جواد خير

22بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرحيدر هاشم نوجي388529

23بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكراحمد ميثم حسب489018

24بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرنور سعدون ابوالهيل127849

25بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي رحيم معتوك254227

ن مطرسر طاهر489014 26بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرحسير

27بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرمسلم ستار جبار388729

28بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرمحمد اياد يوسف254208

29بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرمحسن علي كاظم254205

30بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرحمزة صباح حنون252760

 عبدعلي جدوع254233
ن 31بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرحسير

32بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرحيدر عبداالله حبيب253355

33بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرحسن ياش نعمة393796

ن جواد كاظم388789 34بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرحسير

35بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرعالء عباس جميل489127

36بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرعباس عبدالرحمن جمعة252938

ي254218
ن
ي عوف 37بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرقضي خير

38بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكراحمد ذنون عبد393878

39بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرحاتم محمد مختار542239



40بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرجعفر ميثم حسب489037

41بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرمرتضن حسن شهيد545405

ن252785 42بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكراحمد عادل عبدالحسير

43بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكراكرم فرحان مطرسر254212

44بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكركاظم اسعد عبدالخالق252897

ن مقداد عيدان252952 45بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرحسير

46بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكروسام صباح حنون545407

47بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرسجاد عبدالباري ثامر254225

48بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرسليم محسن شنوف254215

49بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرحميد مسلم عدنان253432

50بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرجاسم جواد كاظم252767

51بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرحيدر صمد عزيز253447

52بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرهيثم عباس عبدالحسن489135

53بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرمجتب  احمد شاكر254207

54بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي توفيق سلمان254217

55بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرعبدالزهرة علي مردان253343

ق محسن قاسم254210 56بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرمرسر

57بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي فالح حسن62440

58بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي محسن قاسم489066

59بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرمحمد عبدالكريم عبدالجبار513080

60بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرحيدر هاشم فالح398971

ن ياش نعمة252911 61بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرحسير

يف نارص254204 62بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرعصام شر

63بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرصالح موجي طعمة252905

64بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرعالء خالد شاكر253356

65دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرعبدهللا محمد عبدالحسن252961

ي تفاك254216
66دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرعمار تف 

67دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرسهيل نجم عبدالرضا253435

68دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي اسماعيل ابراهيم252965

69دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرجبار عبدالستار جبار253349

70دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرسجاد هاشم فالح489084

71دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي كريم عبيد393967

72دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرمرتضن هالل نافع388651

73دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرمحمد مخلص سلطان393930

74دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرمحمد ستار جبار254230

75دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكركرار عبدعلي شاكر388763

ن سلمان253443 76دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرضياء حسير

77دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرعبدهللا رياض علوان253363

ي جبار254219 78دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرزهير عبدالنب 

79دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرايوب عباس سماري252754

80دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرحيدر عبدالكريم علي254211

81دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي كاظم دينار489028

82دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي محمد نارص253090

83دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرمحمد فوزي يوسف512925

84دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرمحسن ضهد سالم489075

85دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرطالب رزاق مردان252872

86دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرمصطفن عباس مهدي252778

87دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرانور موس عبداالمير254231



88دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكراحمد علي محيسن254223

89دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرامجد يعقوب مهجر252927

90دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرزين العابدين رياض علوان253340

91دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكروسام سامي احمد388736

غام جبار ذياب489069 92دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكررصن

93دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكررافد عاشور وادي252930

94دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرمبارك عماد عبدالرحمن393843

95دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرعبدهللا خليل سلمان252807

96دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرمهند عبدالحسن عودة393911

97دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرعدي عبدالرضا عيدان388993

98دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرمهند كاظم مريسن252945

99دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرمرتضن عوض جدوع254214

ن513319 100إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمحمدجواد عدنان ياسير

101إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرحمزة هيثم حالوي150887

 سامي حسن398372
102إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمصطفن

ن حمدي254238 103إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمحمد عبدالحسير

104إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكركرار جبار عبدالسادة513407

105إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرنور نبيل احمد489303

106إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرقاسم كاظم جاسم254096

107إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرفؤاد محمود احمد398009

108إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرخرصن محمد محسن545429

ي489003 109إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمحمد محسن عبدالنب 

110إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرجاسم محمد قاسم254246

111إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكراحمد سجاد علي489290

112إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمنتظر محمد ضايف254209

113إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكراحمد عماد عبدالرحمن399003

114إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمسلم عدنان جمعة306954

115إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمحمد هشام جوهر513429

116إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمحمد رمضان لفته512918

ن489308 117إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمحمد مؤيد عبدالحسير

118إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكركرار عبدهللا نوري398100

119إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكركاظم محسن علي254107

120إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكراحمد صباح مهدي254125

121إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمسلم عقيل صباح489353

هللا254115 ن جواد خير 122إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرحسير

ن513458 123إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرعالء سعيد مفي 

ي شالل513539 124إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكررضا ناج 

125إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرعدنان عبدالباري عبدالواحد254228

ن قاسم فالح398944 126إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرحسير

127إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي صباح حنون254242

128إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكراسعد جاسم كطافة489321

129إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرزكي حميد سلطان398156

130إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمحسن ياش نعمة513533

131إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرحسن عبدالباري صباح254119

132إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمحمود محسن قاسم254236

133إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكراسعد جبار حسن252949

134إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي رعد قاسم513288

ي نارص254132
ن راصن 135إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرامير



136إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمصطفن عبدالكريم جابر254235

137إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرحسن عبدالباري عبدالواحد513484

138إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمهدي عبدهللا نوري398140

139إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمنتظر حميد طاهر254128

140إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي حسن ثامر254239

141إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمجتب  فالح حامد399028

142إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكركريم عبدهللا بخاخ545437

143إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرعالء كاظم عبادي254093

144إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمرتضن نعمة منشد254116

145إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرهشام طعمة كحيوش398408

146إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرحسن سالم لفتة254244

147إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمصطفن ذنون عبد398305

148إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرسجاد صباح طاهر513269

149إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرسجاد حمود كريم398234

150إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي عبدالكريم علي254240

ن يحبر فالح513351 151إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرحسير

هللا254143 152إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرستار جابر خير

153إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمحمد جواد عبدهللا489011

154إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكركرار فائق حميد545427

155إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكراحمد عزيز لطيف254092

ي254112
156إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرسالم عبدالزهرة ماصن

157إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي فيصل غازي399047

158إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمصطفن عباس عبدالحسن398897

159إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي مرتضن عبدهللا254142

ن هيثم جاسب254247 160إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرحسير

161إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمحمد حسن قاسم399066

162إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكراصف علي مجيد254106

163إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكريعقوب سجاد علي398744

164إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي قاسم جاسم388585

165إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرباسم شاكر كاظم254121

166إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرسجاد خالد سلطان489363

ن جبار398195 167إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكركرار حسير

168إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرحمزة عباس عبداالمير254249

169إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرحيدر عباس مهدي489021

170إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرعالء نعمة والي252940

171إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي رمضان لفته512912

172إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي فاخر سعيد254098

ي254103
173إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكركرار ابراهيم عبدالغبن

174إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمنتظر حسن كاظم489345

175إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكراحمد قاسم فالح398060

176إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكراحمد فوزي زعيبل406916

177إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي مالك جابر254137

178إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرعبدالكريم عبدالباري ثامر254245

 شاكر علي254178
ن 179إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرحسير

180إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرحميد منصور عبدالعالي254091

181إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرعقيل موجي طعمة489325

182إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي شاكر علي254099

183إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمهيمن احمد شاكر493590



184إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمحمد فرحان مطرسر512889

185إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمنتظر نوري مردان254111

186إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرحسام صباح حنون252919

187إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرحسن مهدي زامل253441

ن علوان489313 188إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرعدنان حسير

189إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمخلد قاسم كاظم254140

190إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرحسن خالد شاكر254105

191إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرباقر حكيم فالح398988

ي حسن254095
ن شمحن 192إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرحسير

193إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرعلي اقدس هادي254243

194إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرعبدالغفار ستار جاسم388616

ن مسلم مردان254118 195إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرتحسير

196إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرعباس علي داود513395

197إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمنتظر مسلم عبد513304

198إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكراحمد محمد عبدالرزاق254094

199إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرمحمود جبار ذياب488995

200إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكركرار حيدر عبدهللا512897

201إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرنورالدين فاخر سعيد254241

ي عبدعلي254226 202بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةذكرمحسن ناج 

203دبلوم3الهارث ة 33947البرصةذكرعبدهللا نعمة علوان388691

204إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرتوفيق عبدالزهرة بدر512964

ي طاهر علي254220 205إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرناج 

206إعدادية3الهارث ة 33947البرصةذكرحيدر علي فاضل254248

1بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةأنبىفاطمة مذخور زغير484738

2بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةأنبىناجحة لفته كريم405493

3بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةأنبىدنيا عماد عبدالرحمن404134

4بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةأنبىدعاء رياض علوان405443

ن نصوري404499 5بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةأنبىرباب عبدالحسير

6دبلوم3الهارث ة 33947البرصةأنبىايمان صاحب جاسم404031

7دبلوم3الهارث ة 33947البرصةأنبىامنة عبدالرضا جبار514210

1بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةأنبىنرجس عقيل صباح489055

زهراء علي محيسن254221
2بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةأنبى

3بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةأنبىزمزم شحان ابراهيم254224

هللا397552 4بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةأنبىفاطمة جواد خير

5بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةأنبىزينب طعمة غافل393947

ن512941 6بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةأنبىاالء شامل عبدالحسير

7بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةأنبىمنال خالد شاكر253346

8بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةأنبىشيماء كاظم دينار508489

9بكالوريوس3الهارث ة 33947البرصةأنبىفاطمة حسن حمدي393825

10دبلوم3الهارث ة 33947البرصةأنبىانتضار موجي عودة489125

انعام علي محيسن254229
11دبلوم3الهارث ة 33947البرصةأنبى

12دبلوم3الهارث ة 33947البرصةأنبىيرسى صبيح ريسان252772

13دبلوم3الهارث ة 33947البرصةأنبىزينب علي محيسن254222

14دبلوم3الهارث ة 33947البرصةأنبىسوزان نجم عبدالرضا513088

ن زيد خلف253365 15دبلوم3الهارث ة 33947البرصةأنبىياسمير

هللا254114 ن جواد خير 16إعدادية3الهارث ة 33947البرصةأنبىام البنير

17إعدادية3الهارث ة 33947البرصةأنبىزهراء كاظم دينار489317

18إعدادية3الهارث ة 33947البرصةأنبىسيماء رياض علوان398654



19إعدادية3الهارث ة 33947البرصةأنبىفاطمة موجي عودة489338

ق خليل مهنة254123 20إعدادية3الهارث ة 33947البرصةأنبىاستي 

ي نارص254134
21إعدادية3الهارث ة 33947البرصةأنبىزهراء راصن

22إعدادية3الهارث ة 33947البرصةأنبىاسماء عبدالرزاق ساري254110

23إعدادية3الهارث ة 33947البرصةأنبىفروض باسم داود254108

24إعدادية3الهارث ة 33947البرصةأنبىزينب موجي عودة489331

25إعدادية3الهارث ة 33947البرصةأنبىمنار حميد طاهر254130

26إعدادية3الهارث ة 33947البرصةأنبىنور باسم داود254109

27إعدادية3الهارث ة 33947البرصةأنبىنجالء محمد عبدالكريم398521

1دكتوراه3دجل ة 33948البرصةذكرعالء حميد فيصل444568

2ماجستير3دجل ة 33948البرصةذكراياد كاظم عبدالزهرة149669

3ماجستير3دجل ة 33948البرصةذكرحسن عودة عبدهللا149747

4ماجستير3دجل ة 33948البرصةذكرمقداد ستار عبدالجبار199107

5بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرجواد هاشم خديوش198683

6بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرصفاء سامي عبدالغفور473430

7بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرجمال جاسم محمد458979

ن527979 8بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرعبدهللا نجم ياسير

ي الزم محمد198917
9بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرراصن

ي عبدالهادي محمد444402
10بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرراصن

11بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرستار حمادي سفيح560289

12بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرشهيد عبدالسادة جدوع139407

13بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكراحمد شهاب جابر241672

14بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرعادل اسكندر جاسم149808

15بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكربشار غالي سلمان542320

ن444447 16بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرعزت علي حسير

17بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرناصح فالح صالح145673

18بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرثائر فالح جابر199019

19بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرعقيل قاسم حاجم147113

ي145596 20بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرعبدالخالق جاسب لعيب 

21بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرنزار عدنان عبدالسيد444407

22بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرعقيل عبدالسادة جدوع149867

23بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرعلي عبدالزهرة لفته241521

24بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكراحمد قاسم محمد139768

25بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرعماد كاظم محمد444293

26بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرسعد علي مبارك149498

27بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكربشير محمد جايد149907

ي جالب145686 28بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكريوسف عريب 

هللا ماجد147497 29بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرخميس خير

ن149858 30بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرحيدر مهدي حسير

31بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد كاظم نجم444518

32بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرخزعل غالب حسن452244

ن241503 33بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرمناف طه ياسير

34بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكراثير حمزة حاتم444576

35بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرمهدي محسن لفته444609

36بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرعودة عبدالجبار نارص527991

37بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرمسلم جبار مهلهل149772

ن198569 38بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرعباس علي عبدالحسير

39بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرفراس حبيب عيدان444433



40بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكراحمد جبار عجىمي444588

41بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرسيف الدين حامد فرعون444327

ي241299
42بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرعلي شاكر سبب 

43بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرعماد راشد رمضان199191

44بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرحيدر مجيد حميد444440

45بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكراياد سامي كاظم199209

46بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرحسن سالم جنديل444490

47بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرعلي عبداالمير حميد444598

48بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكركاظم فالح حسن145763

ي هاشم444289
ن
49بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرسامي صاف

ن جبار عجىمي145491 50بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

51بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرحمزة قاسم شهاب149652

52بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكراحمد جودة داود149548

53بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرعمران حميد شنشول527988

54بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكركاظم جواد كاظم149534

55بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرعلي كاظم حنون149554

56بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرامجد عزيز سعود444315

57بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكريوسف حامد فرعون473564

58بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد باسم مهلهل442230

ن145720 59بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرحسن ادريس حسير

60بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكروليد خالد خلف527987

ي444333 ن هادي خير 61بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

62بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرطارق حمزة ماجد241437

 علي149868
ن 63بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرعلي عبدالحسير

ن444501 64بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد عباس حسير

ن444563 65بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكراحمد عباس حسير

66بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكراحمد عيىس حميد444418

ن وهيب صالح241331 67دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرامير

68دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرحيدر حرب رفش145705

69دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرسجاد جابر عباس527990

70دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرحميد جري مهاوي149585

71دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرعدي صالح مهدي199011

72دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرجعفر عدنان عبد458992

73دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمازن خليل جراد444472

ي ظاهر199136
74دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرميثم راصن

75دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرهشام نارص هاشم145651

76دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرحسن عبدالصمد سلمان527969

77دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرماجد حميد مجيد241133

78دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرخالد رمضان عبدالسادة241699

79دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرصالح سامي كاظم146901

80دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرعمار عبدالحي عباس444482

81دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرجاسم محمد قاسم149850

82دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرحسام حمزة حاتم198442

83دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرقضي رحمان فايز241098

84دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرعلي فالح جابر199033

85دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكريوسف عبدالرزاق عبدهللا444304

86دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمرتضن عبدالسادة جدوع444571

87دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرقيس حمزة حاتم241588



88دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرعبدهللا حمد طاهر149724

89دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرلؤي عبدالحسن سوادي198538

90دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمرتضن عبد العزيز عبدالوهاب145740

91دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرحمدي عبداالمير حميد147462

ن198561 92دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرعالء طه ياسير

93دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرثائر عبدالرسول خضير145725

94دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرفالح حسن محمد149609

95دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرقضي فاضل عبدالمحسن198588

96دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرعبدالكريم لفته كريم444456

ي جاسم145754 97دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمخلص صي 

98دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكراسامة مالك نارص199128

99دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرحازم جواد كاظم149526

100دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرجعفر ناظم نارص149465

 علي444524
ن 101دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرعلي حسير

102دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرحسن عزيز هادي199195

ي سلمان149636
103دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكراحمد سبب 

104دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرجابر جواد كاظم444558

105دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرادريس طه محمد198419

 علي444582
ن 106دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكراحمد حسير

ن هاشم مطرسر527975 107دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

هللا حامد444422 108دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمرتضن خير

109دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرعلي عبدهللا نجم527970

ن اسامة كاظم145733 110دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

 تركي احمد444320
ن 111دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

112دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد كاظم عبدالرسول444612

113دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرعلي صادق صبيح149882

114دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمصطفن جبار عجىمي198475

115دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرعبدهللا جواد كاظم149750

116دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرصالح الدين عايد جي 444312

117دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرسجاد عناد سلمان149607

118دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرصادق جعفر محمدعلي145640

119دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكراحمد ستار عبادي149621

ن149833  طه ياسير
120دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمصطفن

121دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد سامي جواد145483

ن149451 122إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرطالب علي حسير

123إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي جابر علي444608

124إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمسلم عبداالمير شاكر199188

ن149595  علي حسير
ن 125إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعبدالحسير

ن527977 126إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحبيب علي حسير

127إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحيدر خضير معتوك199056

128إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرموس حميد صالح149709

ن147139 129إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرلؤي عبدالرسول عبدالحسير

ي نارص149837
130إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمسلم منحن

131إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكروليد ابراهيم محمد444578

132إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعالء فوزي هاشم147277

ي ظاهر198881
133إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمنتظر راصن

134إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكركاظم شيال سلمان444593

ي444275
ن
135إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمؤيد عبدالواحد صاف



136إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكراكرم صالح مهدي241418

137إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرشاكر مهدي صالح139832

ي عبدالهادي442264
ن راصن 138إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

139إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرجهاد نجم عبدهللا527980

140إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرسجاد سامي خضير145473

141إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي طالب هادي199034

142إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرخيون عبدالغفور زعالن147631

143إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكروليد مطرسر هاشم198396

144إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد عارف عبدالرضا444318

145إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكركاظم مطرسر محسن145521

146إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرزمن ابراهيم محسن139562

147إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرلؤي عباس احمد527985

148إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكراحمد عباس احمد444444

149إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحيدر هاشم مطرسر241486

150إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكراحمد اسماعيل محمد198519

151إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحيدر جواد كاظم147419

152إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي اسماعيل محمد444464

153إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحسن طه محمد240162

154إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكركرار عبدالعزيز كويس444245

155إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرقيس عدنان علوان199073

156إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرسجاد حسن علي139500

157إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرجاسم عادل عبدالزهرة139821

158إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحسن يوسف وهيب444299

ن يوسف وهيب527972 159إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

ن كاظم ظاهر139730 160إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

161إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرناظم حبيب طه241024

162إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعبدالرضا مهدي محسن444296

163إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعقيل جابر جاسم139604

1بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرحيدر ساجت حطاب198262

ي جمعة عبيد519697 2بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرناج 

3بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرحسام الدين جاسم زبون206083

ن150501 4بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرحيدر عودة ياسير

5بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرزين العابدين كامل نارص150767

6بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكررياض جازع عبدعلي206214

7بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرعلي ثابت عبدالصمد151354

8بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد عبداالمير شاكر225213

9بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد عادل نارص204395

10بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرحسن علي مريدي519694

11بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرصادق شاكر ياش138384

12بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرحسن شهيد نارص206494

13بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرايمن محمد عنصور198237

14بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكراحمد عودة عبدهللا151473

15بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرمناف ريسان عبداالمام444915

ي قاسم حمزة138180
16بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد تف 

ن205572 17بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرمرتضن طه ياسير

18بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرحيدر عبدالعزيز عبدالوهاب204879

19بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكريوسف حسن نجم205763

ن151413 20بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرعالء عباس حسير



21بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرحمزة سالم عبدالواحد451329

22بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد عبدالرسول يعقوب205215

23بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرعلي يوسف شاكر205185

24بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرابراهيم عقيل جري441908

25بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكركاظم فوزي سعيد138082

ن عمران519699 26بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرعلي حسير

27بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرميثم صبيح عباس152770

28بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد عبدالكريم كاظم154373

29بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرعبدالكريم حسن نجم204407

30بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرنورالدين علي جري441832

31بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكربهاء علي جابر445267

 علي204326
ن  عبدالحسير

32بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرمصطفن

33بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرجعفر احمد جواد441790

34بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكراحمد نعمة مهدي239821

35بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكربهاء حميد فيصل150589

36بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرعلي نجم عبدهللا445095

37بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكركارم سلطان عبدالكريم542318

ن445120 ن صائب ياسير 38بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

هللا198295 39بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكروجدي نزار خير

40بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرمسلم فليح سدخان204987

41بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرعدنان عبد الحسن عبدالواحد522182

42بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرعلي عبدالرسول يعقوب444855

43بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد عبدالحسن علي206102

44بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكراباذر كاظم محمد151703

45بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكراحمد جبار حمزة154060

46بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرمجتب  عبدهللا علي204809

47بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرحسن فالح توفيق204361

ن204760 48بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكركرار محمد عبدالحسير

49بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرسالم فاضل غالب205937

50بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكرحيدر عبداالمير حميد445171

51دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرحمادة حامد كريم198612

52دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمنتظر خلف جابر205707

53دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرجواد كاظم محمد138462

54دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرعلي ستار مناجي205538

55دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكركاظم ابراهيم كاظم445085

56دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرعلي سامي عبدالغفور198605

57دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرجاسم عاشور مهجر138812

58دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرثائر ناصح سلمان205814

59دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرسجاد محمد سلمان153010

60دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرسيف الدين جاسم زبون206033

ن يوسف151656 61دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرعماد حسير

62دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكراكرم حميد فيصل204777

ي حمود198609
ن
63دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكررافد وف

64دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرعقيل مهلهل عبيد198275

ن445456 65دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكركاظم عباس عبدالحسير

66دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد عبدالرضا مهدي138284

67دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرامجد عطية كريم138417

68دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرحيدر نجم عبدهللا239814



69دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد عبدالباري بدر441815

70دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرانور ضامن مهدي445135

71دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد عبدالهادي معتوك205396

72دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمالك حسن جاسم206378

ن225360 73دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد مهدي حسير

74دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرظافر عقيل نتيش225244

75دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرحيدر كامل اسكندر225184

 علي153653
ن  حسير

76دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمصطفن

77دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمحمود ناظم كاظم205973

78دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرفاضل خلف جابر206537

79دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكركاظم نعمة كريم151172

80دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد صادق غالي152497

81دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرسامي شهيد عبدالسادة204611

82دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرعباس علي رمضان138502

83دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكراياد مكي كريم205167

84دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرعباس فاضل نارص205806

85دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكربيادر عبدالعظيم عبدالجليل240140

ي حمود198248
ن
86دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكركرار وف

87دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد كريم حبيب205770

88دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرحمزة نارص عباس154571

89دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرسالم قني  نتيش138143

90دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكركرار عامر فالح519688

91دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرحسن مهدي جاسم205317

92دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرعلي لطيف فتيح205419

ن204914 93دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرعقيل كريم حسير

 علي خالد445415
ن 94دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

95دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد سعود سوادي473441

96دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكركاظم عقيل مخور445239

97دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرياش عبدهللا جابر225262

 سامي عبيد204447
ن 98دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

ن240063 99دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرسجاد كاظم حسير

100دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرعباس اياد جمعة445126

101دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرعالء حمدي علوان205433

ن205339 ن عباس عبدالحسير 102دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

103دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرماجد بديع خليل205449

104دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرحسن بديع خليل225180

ن153318 105دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرعلي كاظم عبدالحسير

106دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمصطفن حسن نجم205358

107دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكراباذر احمد الزم522191

ي204288 108دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكريعقوب يوسف عريب 

109دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرسمير بندر وادي153643

110دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمرتضن عبدهللا علي205721

111دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكراحمد ستار حسن153565

ار حيدر ظاهر151867 112دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكررصن

113دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرعلي ابراهيم وحيد138364

ي153064 114دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمجتب  عون صي 

115دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكررياض فليح سدخان206395

116دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمرتضن ابراهيم خميس205043



117دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكراحمد موجي احمد206184

118دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرعباس امجد احمد441762

119دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمحمود سامي حمود204524

120دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرازهر خالد بندر198601

121دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرانور خالد بندر151262

122دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمسلم عقيل عبدالجبار151196

123دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكركرار بشير عبدالصمد150828

ن نزار كاظم445255 124دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

125دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمقداد صبيح عباس152001

126دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرحسن عبدالزهرة خضير205032

127دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكراحمد بدر حنون441869

128دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرحيدر عبداالمير موزان153716

129دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكراحمد توفيق حمزة441501

130دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكركاظم كصاب حسون150362

131دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرمصطفن هادي حاتم153124

132دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرقيس عدنان عباس138236

ن145712 133إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرجواد كاظم عبدالحسير

134إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمحمود بشير محمد145652

135إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكريوسف عبدهللا جابر145294

ي عبدالزهرة داغر444172
136إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرهانن

137إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعبدهللا سالم عودة519706

ي444985 138إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحسن هادي خير

139إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكررافد خالد خلف198096

140إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد خالد عبدالحميد150716

 علي عودة473476
ن 141إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

142إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكركاظم يوسف جمعة519684

143إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي وديع خليل145766

144إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي خالد عبداالمام560283

ن عبدالكاظم طه145475 145إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

146إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي طارق عويد239942

ي145414
147إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد عبدعلي راصن

148إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحسن ريسان حيال473483

ن عطية صادق442077 149إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

150إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمقتدى عبدهللا علي155873

151إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرجواد سمير علي441973

152إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي عمار علي442835

153إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي اركان بدر445091

154إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي عبدالحسن علي154497

ن145726 155إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد مهدي حسير

156إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرسجاد علي عطوان240005

ن سالم محسن444153 157إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

158إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكراحمد زكي عبدجان441989

ي عبدالهادي451339
159إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد راصن

160إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكراحمد وديع خليل150798

ن غضبان155792 161إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرجبار حسير

162إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد عبدالواحد اسماعيل442336

163إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرابراهيم مؤيد عبدهللا519711

164إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرميثاق علي عبدالرزاق239802



ن145142 165إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعالء عبدالحليم عبدالحسير

166إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمجتب  وليد صادق442128

ن يوسف150705 167إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرسالم حسير

168إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمحمود محسن محمدعلي145989

169إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرناظم جواد فاخر137930

170إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكراحمد ضياء محمدصالح145172

ي جبار عودة519700
171إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرهانن

ن شاهر154284 ن عبدالحسير 172إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

173إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي نارص داود153846

174إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد مهدي مطرسر239887

175إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي احمد محمد239668

176إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرالخرصن عباس فاضل145125

 علي442397
ن 177إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرابراهيم حسير

178إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعباس عبدالرسول قاسم154539

179إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرفهد عودة عبدهللا444061

180إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكروضاح خليل نارص153355

181إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكررسول عبدالعباس شاهر156096

182إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرسيف جبار عبدالجليل155450

ي نجم145920
183إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرزين العابدين راصن

184إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرموس جعفر محمدعلي145954

ن205752 185إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي نارص حسير

ن جاسم444148 186إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكراحمد امير

187إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرابراهيم جواد طالب154454

188إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكركرار بشير سليم155841

189إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمحمود سلمان ناصح151120

ي بدر442165 190إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرزين العابدين صي 

191إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعالء فاضل صالح239808

ي138954
192إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكراحمد طارق شمحن

193إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمهند عبدهللا علي145676

194إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعباس فاضل خليل155142

195إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمصطفن عزيز سعود441960

196إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي حمادي موس150562

197إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكراحمد مكي عبدالجبار150591

198إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي كامل عبدالحسن442297

ي ريسان عبداالمام150853 199إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرالمتنب 

ن خالد فاخر145871 200إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

201إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمرتضن محمد عبدالخالق442029

202إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد عبدالمحسن غانم225467

203إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرسجاد نزار رحمة444156

ن156284 204إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرخالد كاظم عبدالحسير

ن عبدالواحد اسماعيل442360 205إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكربنير

206إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرهادي بشير ظاهر152073

ي139223
207إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي طارق شمحن

208إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمهدي وليد صادق442110

209إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكراسحاق جواد كاظم518988

ن ريسان حيال473462 210إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

211إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي عبدالمطلب عبدالخالق205504

212إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحسن عبدالجبار عبدالوهاب442254



213إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمنتظر عادل سعدون156325

214إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكركاظم سالم سعيد444071

215إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي موس حميد138944

216إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمجبل عيىس يوسف151238

217إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحيدر طالب نعيم444047

218إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعبدهللا علي ليلو145259

219إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمؤمل نارص عبدالزهرة197974

220إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعباس حامد كريم442057

ن ابراهيم وحيد137985 221إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

222إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي عباس كاظم138995

223إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد طالب خلف155397

224إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرسيف عادل حامد152158

225إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكراحمد مكي قاسم150621

ن قاسم145074 226إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمهدي عبدالحسير

227إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي نارص صالح241055

228إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرزين العابدين حيدر ظاهر150492

229إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرسجاد امجد طاهر139269

230إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكراكرم غازي فيصل151309

231إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي حافظ فارس155549

ن ضياء محمدصالح153422 232إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

ن473498 233إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرصالح مهدي حسير

ي الزم156012
234إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحمود راصن

235إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرذوالفقار حمزة جري151903

236إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحمزة حمادي موس240004

237إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرسجاد حسن فالح145091

238إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكررضا عبدالكاظم نجم442387

239إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحبيب غالي حبيب197817

ي155486 240إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعباس عالوي عبدالنب 

241إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكررضا جواد هاشم198744

242إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرسجاد حليم سعود542314

243إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي ميثم طالب145084

244إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي حيدر شهاب560334

ن جهاد فالح155905 245إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

246إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرقاسم جبار عجيل153182

247إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعبدالمطلب ميثم عبداالمام542312

248إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكركاظم عودة عمران519707

249إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي حيدر عبدالكريم205826

هللا198830 ن نزار خير 250إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

251إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكراحمد علي اسماعيل442149

252إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحسن جالل كامل139110

ن طه محمد441889 253إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

254إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي حسن غريب441608

255إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي نارص عبدالزهرة197932

256إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمصعب عودة سعيد145067

257إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرابراهيم حمدان ليلو145192

258إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكراحمد حسن حطاب444180

259إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمنتظر باسم مهلهل154589

260إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد عدنان صالح154610



ي الزم155940
261إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد راصن

262إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكراسماء بشير محمد145513

ن عبدالكريم هندي542317 263إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرحسير

ن145110 264إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد عبدالزهرة ياسير

265إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد رزاق حمد138894

266إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعلي عبدالرضا مهدي139205

 ميثم علي139249
267إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمصطفن

 علي حسن444185
268إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمرتضن

269إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكركرار حسن عبداالمام145097

270إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرهشام وليد خالد138911

271إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكركرار عبدالجبار عبدالوهاب444036

272إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكراحمد مهلهل عبيد197791

273إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمصطفن ماجد حميد150674

ي145452  عالوي عبدالنب 
274إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمرتضن

275إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد عباس كاظم139059

276إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكراحمد موس قاسم155271

277إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرسجاد عامر فالح519709

278بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةذكراسامة كاظم محمد225336

279دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرشهاب حمد كشيش138346

280دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرعباس كاظم حمود138569

281دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرهاشم عبدالكريم يوسف151271

ن205660 282دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرنائل طه ياسير

283دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرخلف صادق حسون240093

284دبلوم3دجل ة 33948البرصةذكرعلي كاظم محمد263434

ن كنيهر542310 285إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكركاظم حسير

هللا عبدالرزاق عبدهللا153245 286إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرخير

هللا كنوش225149 287إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرعبدالكاظم خير

288إعدادية3دجل ة 33948البرصةذكرمحمد عناد سلمان445158

ن149679 1ماجستير3دجل ة 33948البرصةأنبىسح  طه ياسير

2بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىسناء عناد عبد444428

3بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىهناء جواد صيهود145610

4بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىسعدية اسماعيل خلف149689

5بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىهدى عبدهللا طاهر442311

6بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىافتخار كريم هندي149639

7بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىفاطمة مهدي صالح241773

8بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىهناء عبدالمحسن شبوط444449

9بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىزينب عبدالحسن عبود149719

10بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىوداد كاظم حنون198578

11بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىسعاد حسن مسلم442286

12بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىرشا فالح توفيق444424

13بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىاشاء محمد جاسم444529

14بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىعلياء عادل علوان444399

15بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىعطور صالح جابر241199

16بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىاالء حسن عبيد145659

17بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىهاجر طالب جليل198596

رغد علي مهدي527973
18بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبى

ي نجم145713 فخرية لعيب 
19دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبى

20دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىملوك طالب يوسف442195



21دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىهناء هاشم جابر139759

22دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىالهام شهيد عبدالسادة198714

ن147548 23دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىمنتىه فالح حسير

24دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىساره عبدالعزيز عبدالوهاب444540

25دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىعذراء يوسف صالح442250

26دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىتيسير جبار كصود444601

ي خلف198457 27دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىكوثر خير

28دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىلقاء سعود عزيز149579

29دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىشيماء طاهر عبدالزهره145749

مديحه عبدالحسن علي147570
30دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبى

31دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىفاطمة سعدون عبدالجليل241144

32دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىاصداء لفته كريم442173

33دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىسحر عبدالجبار حريجة145621

هديل تركي حمود145694
34دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبى

35دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىوجدان عبدالرزاق هادي240339

36إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىخمائل محسن كريم444325

37إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىعروبة ابراهيم سعود146824

38إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىدالل عبدالصمد سلمان147223

39إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىتقوى حميد معتوق145631

40إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىسعاد وبدان عبدالصمد145701

ي151212 1بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىسارة يوسف عريب 

2بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىهاجر عبدالكريم يوسف151965

3بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىدعاء ماجد عبدالسادة204735

4بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىفاطمة كاظم بندر198215

5بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىنورالهدى عبد فالح205002

6بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىهديل سعدون عبدالجليل240260

7بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىبتول عبدالزهرة هاشم206323

8بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىاشاء ريسان مردان205238

9بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىانعام مصطفن كاظم150788

ن239767 10بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىزهراء كاصد عبدالحسير

نورالهدى سمير علي445051
11بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبى

12بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىنور عصام حسن519698

هللا153868 13بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىاطياف مالك خير

14بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىساره محسن فالح198195

15بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىاالء ستار عبادي205133

16بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىزينب عبدالكاظم طه138111

17بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىنور عبدالجبار عبدالوهاب441855

18بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىمنار صبيح عباس152284

19بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىمريم رحمة الزم198583

20بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىجنان بشير ظاهر152236

21بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىهبة عادل هاشم205644

22بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىفاطمة باسم مهلهل441541

23بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىزهراء ماجد كطافة151630

ن205352 24بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىدنيا عباس عبدالحسير

يف542315 25بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىاطياف حميد شر

ن محمد239826 26بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىزهراء عبدالحسير

27بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىنور عقيل عبدالجبار138040

 علي كاظم225285
ن 28بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىحنير



29بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىسكينة مهدي عبدهللا204953

30بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىمروة مصطفن كاظم150638

31بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىخمائل محسن فالح198133

ن جاسم441721 32بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىاشاء ياسير

33بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىاالء فاضل عبداالمير519690

34بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىفاطمة عبدالجبار عبدالوهاب445247

35بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىرانيا طالب خلف151514

ي محمد152901
36بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىنجاح هانن

ن152333 37بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىزينة ادريس حسير

38بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىسهيلة وبدان عبدالصمد204505

39بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىهبة مسلم طالب204476

40بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىاماجد ضامن مهدي444869

ن153801 ي حسير
41بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىرحاب شمحن

42بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىدعاء ريسان مردان204680

43بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىزينب فاضل علي519704

44بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىابرار عقيل حامد204346

اسيل عبدعلي ثامر204553
45بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبى

46بكالوريوس3دجل ة 33948البرصةأنبىايمان جمعه عبدالخالق150443

ي عبدالعزيز عبدالوهاب153770
47دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىامانن

48دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىضح علي جاسم206150

49دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىزينب عطية كريم152120

50دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىهاجر حسن شكر451335

51دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىتغريد عبدالواحد كاظم204633

 علي151492
ن 52دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىجواهر حسير

 حسن علي445334
ن 53دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىحنير

 علي153129
ن 54دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىزمن حسير

55دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىهاجر عبدالواحد اسماعيل441933

وق رياض عبدالوهاب451331 56دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىشر

57دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىاشاء ثابت عبدالصمد153609

58دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىمريم كامل جواد150406

59إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىرباب ماجد جبار441435

60إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىهاجر موس حميد138865

وق طالب خلف154055 61إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىشر

ن جاسم442368 62إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىحوراء ياسير

63إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىايات وبدان عبدالصمد145885

ي241092
64إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىنرجس شاكر سبب 

65إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىجميلة شهيد عبدالسادة145386

ن145604 66إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىزينب علي حسير

67إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىزهراء غازي فيصل145833

68إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىسكينة عاشور مهجر156130

69إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىحوراء طالب خلف150730

ن150643 ن عقيل حسير 70إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىبنير

71إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىفاطمة عباس كاظم139167

ن جاسم442458 72إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىمريم ياسير

ي عبدجان155351
73إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىايات عبدالغبن

74إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىفاطمة مجيد عبود150781

ي150453 ق عون صي  75إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىاستي 

ن155627 76إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىزهراء ادريس حسير



حوراء سامي حمزة156223
77إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبى

78إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىمرسة حامد فرعون442185

79إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىنرسين سامي الزم154185

80إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىسارة حميد جري145360

81إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىاشاء علي عودة473513

 علي155582
ن 82إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىذكرى حسير

83إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىزينب عبدالكريم حمادي444145

فاطمة علي مبارك145328
84إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبى

ن155760 85إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىفاطمة ادريس حسير

ن154233 86إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىزهراء طالب عبدالحسير

ميساء سامي حمود473570
87إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبى

ن محمد239765 88إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىاالء عبدالحسير

89إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىرفل ميثم طالب145756

ن كاظم441747 90إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىعلياء عبدالحسير

91إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىمريم خميس منيى155524

92إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىروسن مال هللا سالم442439

93إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىنورالهدى وديع خليل145103

94إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىضح وسن عبدالملك150829

ن طالب غازي197879 95إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىبنير

96إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىزينب فهىمي حاتم145785

97إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىعزيزه عبد فالح150744

98دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبىمحاسن جري مهاوي137997

سميحة عبدالحسن علي153228
99دبلوم3دجل ة 33948البرصةأنبى

100إعدادية3دجل ة 33948البرصةأنبىانتصار جواد كاظم519755

1ماجستير3النرص 33949البرصةذكرجعفر نوري هجول514054

2ماجستير3النرص 33949البرصةذكرطاهر علي عبيد112151

3ماجستير3النرص 33949البرصةذكرعلي صادق ماالهلل513919

ي112135
ن
4ماجستير3النرص 33949البرصةذكرقمر لفته صاف

5بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرفرقد نوري رزاق107466

ن هاشم جابر102194 6بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرحسير

7بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرناظم طالب عودة455277

8بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعلي حامد هادي116089

9بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعبدالباري يعقوب كشمر455447

ي خلف فيصل513910 10بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعبدالنب 

11بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعباس محمد عباس455410

ن يوسف414249 12بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعلي حسير

13بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرداخل عدنان صالح111894

14بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعدنان دليم محمد112179

15بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرشاكر نجم عبدهللا107170

16بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمحمد يونس علي102122

17بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعلي محسن حمزة112124

18بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرشاكر زيبك محي455454

19بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرجواد كاظم عداي112126

20بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرصباح ذاري ثامر455417

21بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمنترص مانع داود106964

22بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرغانم صبيح مكطف112104

23بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعلي عبدالرحمن كباسر112131

ي102224 24بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرءايوب زيبك محبر



25بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكركريم حبيب لفته102271

26بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرحليم كريم فالح112120

27بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكراحمد محمد عودة455268

28بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرصالح هادي جاسم107486

29بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعقيل شالل علي454859

يف102318 30بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعلي حسن شر

31بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعايد عبدالجليل عبدالزهرة116286

هللا265308 32بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكراياد عبدالوهاب خير

33بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمحسن حميد علوان112108

ن102236 34بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعامر علي حسير

ن116105 35بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمعن حميد عبدالحسير

36بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرتيسير علي عبيد107233

ي عطية102108 37بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمحمد حرن 

هللا كاظم455164 38بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرحسن خير

ي عبدالكريم102679 39بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرحازم خير

40بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمحمد جبار جاسم102425

41بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرصادق جي  جدوع106841

42بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرزكي داغر جودة102296

43بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرسجاد شبيب عبيد112139

ن455260 44بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرحامد علي حسير

45بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرصدام عزيز خريخش102283

ن102725 ن كنير 46بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرقضي حسير

47بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكررحيم حبيب لفته112185

48بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرزكي عبود غالب102640

49بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمحمد عبدالقادر هاشم265386

ي102502
ن
50بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرسمير لفته صاف

51بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرسعيد كريم حسن102305

ن102458 ي علي حسير 52بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعبدالنب 

53بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرجبار كحيوش خمام455429

ي شاوش102084 54بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمسلم خير

55بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكركمال مالك حنون112158

56بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكررياض جبار حنون102422

57بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعالء سالم عبدهللا454478

ن عويد107372 58بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرفالح حسير

59بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرحسام عباس فاضل116112

ن محمد102177 60بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكربالل عبدالحسير

61بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرفاضل عبدالزهرة خلف106838

62بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكراسعد جيتة كشيش454087

ن112129 63بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرفؤاد لفته حسير

64بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرساجد عدنان صالح111608

65بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرايوب شالل علي102446

66بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرصدام شاكر جاسم454703

67بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعلي محمد عودة116298

68بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمظفر صالح محمد102052

69بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكراكرم علي عبيد102690

70بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكروائل كاصد نجم107489

71بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعون عبدالباري عباس102139

72بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرحسن عبدالرحمن كباسر513865



73بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعلي شحت محسن102150

74بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعباس يونس علي107396

ي110493
ن
75بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعقيل مهدي صاف

76بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعمار عودة جاسم102100

ي107357
77بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمسلم مطر كباسر

ن107326 78بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرحسن طالب حسير

79بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمشتاق هادي جاسم455140

80بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرفرقان شالل علي106873

ن يونس علي107087 81بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعبدالحسير

ي112181
ن
82بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرفالح حسن عوف

83بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرهادي سعدون كاظم102527

84بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرماجد ستار عزيز454902

85بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرايمن صباح عبدهللا454945

هللا كاظم453236 86بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرحيدر خير

87بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكراياد حاتم عبدهللا129046

88بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمحمد سلمان كباسر102034

89بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرسجاد عبدالباري عباس106980

 محسن علي111939
ن 90بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرحسير

91بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمحمدعلي موس سالم102433

92بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرحيدر جاسب عباس112137

93بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكراحمد داخل عدنان111754

ي265288
ن
94بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكررسول مهدي صاف

95بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرامير محمد خضير102565

ن عدنان هاشم112169 96بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرحسير

97بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكراحمد محمد عبدهللا265351

98بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكروضاح مالك حنون116079

99بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعلي عدنان حسن111914

100بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمرتضن حمادي رضا102469

101بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرفاضل سالم محسن111571

ن عباس112076 102بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرحسن حسير

103بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرحيدر احمد مطر454891

104بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعالء جاسم عبيد116132

105بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكراحمد جاسم عبيد116148

106بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمكي حمد سعود116157

107بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعباس عبدالعال هجول102510

ي فاخر102483
108بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكراحمد راصن

ن عباس112097 109بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرخالد حسير

110بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرهادي صباح عبدهللا454600

ن106936 111بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرسعد صالح حسير

112بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعهد مرتضن عطية455421

113بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرحمود سعدون كاظم107002

114دبلوم3النرص 33949البرصةذكرجواد صالح عبود128992

115دبلوم3النرص 33949البرصةذكرلطيف عبدالكريم رضا102782

116دبلوم3النرص 33949البرصةذكرباسم عبود غالب102595

117دبلوم3النرص 33949البرصةذكرماجد محسن جابر265356

118دبلوم3النرص 33949البرصةذكرشاكر الزم عبدهللا107363

119دبلوم3النرص 33949البرصةذكرمصطفن الزم عبدهللا116285

ي فاخر وحيد513931
120دبلوم3النرص 33949البرصةذكرراصن



121دبلوم3النرص 33949البرصةذكررعد كاظم عبدهللا102500

122دبلوم3النرص 33949البرصةذكرحيدر عبدالرضا يوسف265358

123دبلوم3النرص 33949البرصةذكرميسون شالل علي455194

124دبلوم3النرص 33949البرصةذكرجبار ابراهيم هادي106915

ن خضير عاصي455182 125دبلوم3النرص 33949البرصةذكرياسير

126دبلوم3النرص 33949البرصةذكرسالم عبدالقادر هاشم454935

127دبلوم3النرص 33949البرصةذكرقضي حميد صيهود107475

128دبلوم3النرص 33949البرصةذكرمحسن فاخر وحيد514108

129دبلوم3النرص 33949البرصةذكرمكي طالب بناى513939

130دبلوم3النرص 33949البرصةذكرلطيف جخير محسن112132

131دبلوم3النرص 33949البرصةذكرماهر محمد حمود455237

132دبلوم3النرص 33949البرصةذكرنارص عواد كاظم455444

133دبلوم3النرص 33949البرصةذكراياد موزان بناى111636

134دبلوم3النرص 33949البرصةذكرسجاد طه محمد111627

ن عليوي102741 135دبلوم3النرص 33949البرصةذكرصدام حسير

ي عبدهللا هادي281691
136دبلوم3النرص 33949البرصةذكرراصن

137دبلوم3النرص 33949البرصةذكرعماد لفته كزار265299

ن موحان جابر110492 138دبلوم3النرص 33949البرصةذكرياسير

139دبلوم3النرص 33949البرصةذكرشاكر مسلم محمود106880

ي513900 140دبلوم3النرص 33949البرصةذكرحسن هاشم لعيب 

141دبلوم3النرص 33949البرصةذكرحمد سعدون كاظم107021

142دبلوم3النرص 33949البرصةذكرنزار فالح مرزوق454686

143دبلوم3النرص 33949البرصةذكرعلي محمد خضير455055

ي شاوش111921 144دبلوم3النرص 33949البرصةذكرعباس خير

145دبلوم3النرص 33949البرصةذكروسام علي كرنوت106858

ن طه غضبان455120 146دبلوم3النرص 33949البرصةذكرتحسير

147دبلوم3النرص 33949البرصةذكرفرحان صيوان علوان111622

148دبلوم3النرص 33949البرصةذكرفارس زيدان نارص128804

149دبلوم3النرص 33949البرصةذكرصالح حسن منصور102462

ن عبداالمير قاسم107103 150دبلوم3النرص 33949البرصةذكرحسير

151دبلوم3النرص 33949البرصةذكرميثم غازي جابر128829

ي102752 152دبلوم3النرص 33949البرصةذكرعمار كامل لعيب 

153دبلوم3النرص 33949البرصةذكرحيدر حنون صيهود106952

154دبلوم3النرص 33949البرصةذكرحسن عبداالمير مكطوف107044

ن فارس455063 155دبلوم3النرص 33949البرصةذكربشير عبدالحسير

156دبلوم3النرص 33949البرصةذكرحسن خميس رمضان116308

157دبلوم3النرص 33949البرصةذكرحازم مجيدى داود265321

158دبلوم3النرص 33949البرصةذكروليد مالك اسكندر111556

159دبلوم3النرص 33949البرصةذكرفالح حسن موس112074

160دبلوم3النرص 33949البرصةذكريوسف شارد ضاجي116170

161دبلوم3النرص 33949البرصةذكرفرقد عبدالقادر خضير265353

162دبلوم3النرص 33949البرصةذكرمهدي خصاف صادق112075

163دبلوم3النرص 33949البرصةذكرزياد طارق خالد106946

164دبلوم3النرص 33949البرصةذكرصادق ثابت بريس102249

165دبلوم3النرص 33949البرصةذكرفرحان عبادي سلمان102488

166دبلوم3النرص 33949البرصةذكرعلي محمد فالح102264

ن116293 167دبلوم3النرص 33949البرصةذكرمشتاق كامل عبدالحسير

168دبلوم3النرص 33949البرصةذكرسجاد وائل حميد110495



169دبلوم3النرص 33949البرصةذكريحبر فالح يوسف455041

ن514004 170دبلوم3النرص 33949البرصةذكرسجاد علي حسير

171دبلوم3النرص 33949البرصةذكرناظم طالب جاسم265257

ن عبدالواحد عبدالكريم107338 172دبلوم3النرص 33949البرصةذكرحسير

173دبلوم3النرص 33949البرصةذكرزكريا فالح يوسف455215

174دبلوم3النرص 33949البرصةذكرعلي داخل جبار455115

175دبلوم3النرص 33949البرصةذكرطارق نارص عذافة265268

176دبلوم3النرص 33949البرصةذكرمحمود فرحان الزم128763

177دبلوم3النرص 33949البرصةذكركرار مهدي عبدهللا455248

178دبلوم3النرص 33949البرصةذكرعيىس طعمة بوهان102700

179دبلوم3النرص 33949البرصةذكرباسم محمد عبدهللا265399

180دبلوم3النرص 33949البرصةذكريحبر خضير عاصي111692

181دبلوم3النرص 33949البرصةذكربهجت حيدر رحيم129035

ي102496
ن
182دبلوم3النرص 33949البرصةذكرمحمد لفته صاف

183دبلوم3النرص 33949البرصةذكررضا انور يوسف454660

184دبلوم3النرص 33949البرصةذكرسيف علي عباس102415

185دبلوم3النرص 33949البرصةذكرعبدهللا مهدي غالب102667

ن قاسم جهلول102472 186دبلوم3النرص 33949البرصةذكرامير

187دبلوم3النرص 33949البرصةذكرمهدي محمد عبدالقادر107369

188إعدادية3النرص 33949البرصةذكرلطيف محسن حمزة107397

189إعدادية3النرص 33949البرصةذكربرزان علي صالح128865

190إعدادية3النرص 33949البرصةذكرماجد عباس فنجان102165

 علي454882
ن 191إعدادية3النرص 33949البرصةذكرسلمان حسير

192إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعباس محمد عبد454870

193إعدادية3النرص 33949البرصةذكرتوفيق جعفر غانم112141

194إعدادية3النرص 33949البرصةذكرجعفر طه محمد275779

ن128708 195إعدادية3النرص 33949البرصةذكراسماعيل نمر عبدالحسير

ي454399
196إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسن عزيز راصن

ي111673
197إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحيدر كاظم صبيحن

198إعدادية3النرص 33949البرصةذكرنظير مهدي عبود555581

199إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعالء كريم خيط111684

200إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحيدر محمد صالح544888

201إعدادية3النرص 33949البرصةذكرجاسم محمد حنظل102711

202إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعالء ثامر وهيب102158

ي453260
ن
203إعدادية3النرص 33949البرصةذكرصالح مهدي صاف

ي عبيد102213
204إعدادية3النرص 33949البرصةذكركاظم سبب 

1ماجستير3النرص 33949البرصةذكرقيرص رحيم عبدالزهرة118181

2بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعلي كريم احمد544898

3بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكراحمد حمزة عباس264607

4بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعماد صبيح عيىس116009

هللا103511 5بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرحسن خليل خير

6بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعقيل قاسم حمود95705

7بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرحسن عدنان دليم104755

8بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكراحمد نجم عبدهللا118222

ن هادي نكاش264680 9بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرحسير

10بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكراحمد غازي محسن94326

11بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرهادي عبدالباري عباس96863

12بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعبدالزهرة عادل عبدالزهرة96464



13بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمحمد نعمه محمد117807

14بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرسعد دهماي سعيد103410

15بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرحيدر حسامالدين رمضان103641

16بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمحمد هشام سامي513494

17بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرنزار كامل احمد103359

18بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكركاظم هاشم مرزوك455741

19بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعماد كامل عبدالحسن103485

20بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعلي رزاق ربيع103569

21بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرجابر محسن عيال95319

22بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكربارق جاسم طوفان95801

23بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعقيل انور يوسف456227

ن عبدهللا115181 24بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكررضا تحسير

25بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعلي مؤيد شاكر264661

هللا115975 هان خير 26بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعلي شر

27بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرحسن محمد خضير103484

ي103473
28بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرشوكت سامي حسانن

ن115992 ن كنير 29بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرسيف حسير

30بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكررسول صباح ذاري115200

31بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعباس فاضل فالح96619

32بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكراكرم حليم كريم103304

ن95410 33بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكراحمد صالح حسير

34بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكررضا علي نكاش115989

ن104126 35بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرجهاد علي حسير

36بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمحمد جبار كحيوش115641

37بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرهادي داخل جبار103384

38بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرسيف يوسف حمود94165

39بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكروليد قاسم حمود96848

40بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمحمد عبدالحسن يوسف118211

41بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمصطفن احمد نمر95634

42بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعباس رزاق علي95220

43بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرهشام سالم علي103241

44بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمحمد يوسف عزيز117921

ن عبدهللا115968 45بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعلي تحسير

46بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمحمد شاكر عباس95383

47بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرزمان فرحان صيوان96202

ي ماالهلل103472
48بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكركاظم راصن

49بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرسالم مازن عبداالمير115548

50بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرسلمان مانع داود117848

51بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمحمد حليم كريم103373

52بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكريعقوب داود علوان456045

53بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكركاظم احمد مطر456002

ن264698 54بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرجعفر حبيب عبدالحسير

ن264844 55بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكربالل حبيب عبدالحسير

56بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرحامد عبدهللا هاشم117824

57بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكريحبر زكي مجيدى117794

58بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمحمد هاشم ابراهيم117446

59بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرفهد زامل خضير97017

60بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرسامي نجاح عباس115978



61بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرزين العابدين علي سلمان103791

62بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكراحمد لطيف عبدالكريم103552

63بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعلي جاسم فليح96090

64بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكراحمد عبود محسن96969

65بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعمار حمزة عباس115995

66بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرميثم عودة خلف103428

67بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعلي زيدان خلف116006

ي فاخر96881
68بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرجاسم راصن

69بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمحمد محسن عباس455598

ي خلف264714 70بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعلي عبدالنب 

71بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرصفاء زيدان نارص96366

ن115380  عبدالحسير
72بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمحمد مصطفن

73بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكراحمد عباس جاسم264578

74بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعبدالرضا محمد عبدهللا115533

75بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعلي عبدهللا لفته96278

76بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكروسام كريم جدوع115998

77بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكراحمد كريم كاظم116014

78بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمحمد فاضل فالح95950

79بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرانور صالح قاسم96563

ن94126 80بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرمنتظر محمد حسير

81بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرعمار حمد سعود95267

82بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرسامي جابر احمد455546

83دبلوم3النرص 33949البرصةذكرعيىس صبيح عيىس264691

ن96902 84دبلوم3النرص 33949البرصةذكراحمد صدام ياسير

85دبلوم3النرص 33949البرصةذكرجاسم علي هادي95013

86دبلوم3النرص 33949البرصةذكركرار كريم محسن115271

87دبلوم3النرص 33949البرصةذكرابراهيم محسن فاخر513498

88دبلوم3النرص 33949البرصةذكرحسن فيصل غازي97003

89دبلوم3النرص 33949البرصةذكريحبر كاظم جاسم103580

90دبلوم3النرص 33949البرصةذكرحيدر قاسم حمود96830

91دبلوم3النرص 33949البرصةذكركرار عبدالحسن يوسف456014

92دبلوم3النرص 33949البرصةذكرعالء حمزه جابر96608

93دبلوم3النرص 33949البرصةذكرسجاد ماجد محسن99939

94دبلوم3النرص 33949البرصةذكرعلي لفته مكطوف118208

ن محمود داود513665 95دبلوم3النرص 33949البرصةذكرحسير

96دبلوم3النرص 33949البرصةذكرانور خالد فاخر117831

97دبلوم3النرص 33949البرصةذكرانور عزيز سعيد96681

98دبلوم3النرص 33949البرصةذكرحسن هادي نكاش264483

99دبلوم3النرص 33949البرصةذكرمسلم صباح ذاري115241

100دبلوم3النرص 33949البرصةذكرعباس جبار حميد456133

101دبلوم3النرص 33949البرصةذكرميثم طه محمد103460

102دبلوم3النرص 33949البرصةذكرزينالعابدن ناظر حميدي118192

103دبلوم3النرص 33949البرصةذكرعلي سلمان عيىس96133

104دبلوم3النرص 33949البرصةذكرعباس جاسم محمد103650

ن95509 105دبلوم3النرص 33949البرصةذكرمحمد صالح حسير

106دبلوم3النرص 33949البرصةذكراحسان عالوي يوسف96489

107دبلوم3النرص 33949البرصةذكرسجاد علي عبادي96155

ن جابر264596 108دبلوم3النرص 33949البرصةذكرمرشد ياسير



109دبلوم3النرص 33949البرصةذكرحيدر محمود داود513661

ي عبدهللا96539
110دبلوم3النرص 33949البرصةذكرايهم راصن

111دبلوم3النرص 33949البرصةذكرضياء ماجد محسن95859

112دبلوم3النرص 33949البرصةذكرعلي مسلم شناوة117930

ن103522 ي حسير 113دبلوم3النرص 33949البرصةذكرسجاد خير

114دبلوم3النرص 33949البرصةذكركرار كريم حسن115966

115دبلوم3النرص 33949البرصةذكرمحمد عبدالهادي صدام96920

116دبلوم3النرص 33949البرصةذكرباسم محمد حنظل96032

117دبلوم3النرص 33949البرصةذكرمحمد قاسم محمد544896

هللا96390 118دبلوم3النرص 33949البرصةذكركاظم عبدالوهاب خير

119دبلوم3النرص 33949البرصةذكرجسام محمد عطية117879

هللا95665 120دبلوم3النرص 33949البرصةذكرمرتح  حسن خير

121دبلوم3النرص 33949البرصةذكرعبدهللا سلمان نجم104808

ي عبود456062 122دبلوم3النرص 33949البرصةذكركرار خير

123دبلوم3النرص 33949البرصةذكرصادق مصطفن الزم115476

124دبلوم3النرص 33949البرصةذكرعلي هادي عبيد95993

125دبلوم3النرص 33949البرصةذكرعقيل حسن هاشم103494

126دبلوم3النرص 33949البرصةذكرمرتضن عذاب بريس103414

ي جاسم456112 127دبلوم3النرص 33949البرصةذكرمسلم راج 

128دبلوم3النرص 33949البرصةذكرمحمد جبار كريدي95567

129دبلوم3النرص 33949البرصةذكرجاسم محمد عبدهللا95966

130دبلوم3النرص 33949البرصةذكرسامي علي عبدهللا264725

131إعدادية3النرص 33949البرصةذكراحمد عباس ريسان105587

132إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمحمدصادق قضي حميد130350

133إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمؤمل عبدهللا نجم106048

134إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي احمد نمر265933

ن جابر99305 135إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعباس حسير

136إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحمزة فالح رسن100160

ن عبدالستار كحيوش115658 137إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسير

138إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمسلم طاهر الزم115457

139إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمحمد عبداالمير عبد105224

140إعدادية3النرص 33949البرصةذكرجعفر كريم بدر99381

141إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي فالح حسن456063

142إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي يوسف موس105197

143إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعبدهللا كريم حسن265854

144إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمحمد حيدر حنون105422

145إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحيدر جاسم محمد456656

146إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمحمد هادي نكاش264505

147إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحيدر نعيم حاتم105555

148إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعباس خالد عبد265834

149إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحامد جبار عباس99651

150إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمصطفن رائد سلمان96951

151إعدادية3النرص 33949البرصةذكرنورالدين جبار كحيوش132091

152إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعبدهللا محسن عباس106308

153إعدادية3النرص 33949البرصةذكرسجاد حيدر محمد456140

ن جابر105475 154إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي حسير

155إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمحمود شاكر عبدالعالي100096

ي عنيد265815
156إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمحمد راصن



157إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمسلم حسن جابر456429

ن106376 158إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي صدام حسير

159إعدادية3النرص 33949البرصةذكررضا جبار شاكر514370

160إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي كاظم علي99079

161إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي اسماعيل هاشم106195

162إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمجتب  محمد عبد514332

163إعدادية3النرص 33949البرصةذكرابراهيم عبدالحسن عباس456108

ن سوادي94381 ي عبدالحسير
164إعدادية3النرص 33949البرصةذكرهانن

165إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمنير عبدالباري يعقوب105977

ن عزيز عبداالمير105516 166إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسير

ي لطيف106113
 
167إعدادية3النرص 33949البرصةذكرثائر عبدالباف

 علي هادي99673
ن 168إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسير

169إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحازم محمد صالح544895

170إعدادية3النرص 33949البرصةذكررسول عبدهللا نجم105940

171إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمحمد فوزي بناي514478

172إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي محسن عباس106338

173إعدادية3النرص 33949البرصةذكرباقر عبدالباري يعقوب106011

174إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمحمد رعد نعيم456372

ن شلش103547 175إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحازم امير

ن منذر حاتم456753 176إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسير

177إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمنتظر حازم لفته105157

178إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي فالح والي456779

179إعدادية3النرص 33949البرصةذكرخرصن عباس عبد99516

ن265841 180إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمحسن كامل عبدالحسير

181إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسن فالح جبار130533

182إعدادية3النرص 33949البرصةذكررياض عبدالجليل جادر94436

183إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحيدر حميد مجيد98603

ن صباح عبدهللا96989 184إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسير

185إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمحمد رسول كامل105807

ن حسن117318 186إعدادية3النرص 33949البرصةذكرجواد ياسير

ن105572 187إعدادية3النرص 33949البرصةذكرميثم هاشم حسير

188إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمحمد ناجح نوري99986

189إعدادية3النرص 33949البرصةذكراحمد جاسم كاظم99105

190إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسن سالم محسن99301

191إعدادية3النرص 33949البرصةذكرقاسم محمد يونس99370

192إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمحمد صباح ذاري117125

ن عمار يوسف131208 193إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسير

 برزان علي106086
194إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمصطفن

195إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعواد رحيم علي265827

196إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسن عودة معيد544890

197إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمجتب  عودة جاسم99307

198إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي طعمة حاتم98888

199إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمحمد حميد سلمان117085

200إعدادية3النرص 33949البرصةذكريوسف ثائر عبدهللا455558

201إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعباس عبداالمير قاسم456576

202إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعباس مسلم جخيور130416

203إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي صالح قاسم100177

ن رؤوف محمد116942 204إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسير



205إعدادية3النرص 33949البرصةذكرضياء حوزة اعطية116989

206إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعبدالعباس كريم حميد99353

207إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعباس سالم عبدالقادر130566

208إعدادية3النرص 33949البرصةذكررسول الدين شاكر نجم105383

209إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي حسن هاشم414189

ي ناظر حميدي456503
210إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمحمدتف 

211إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمهدي طاهر عيدان456631

212إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمسلم كامل يعكوب105116

ن اسماعيل نمر106522 213إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسير

ن عبدالواحد264549 214إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي حسير

215إعدادية3النرص 33949البرصةذكرميثم عقيل محمد105900

216إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمصعب سهيل حميد514482

217إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي سالم عبدالقادر130607

218إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمحمد علي تويل99822

219إعدادية3النرص 33949البرصةذكراحمد مرتضن جاسب456081

ي خلف265800 220إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعبدهللا عبدالنب 

221إعدادية3النرص 33949البرصةذكريوسف مزهر محسن105234

ن456698 222إعدادية3النرص 33949البرصةذكركرار علي حسير

223إعدادية3النرص 33949البرصةذكرسجاد سامي عبد117150

224إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي محمود مردان106401

225إعدادية3النرص 33949البرصةذكركرار منذر منير456469

226إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي قضي حميد130090

ن99758 227إعدادية3النرص 33949البرصةذكراحمد سامي عبدالحسير

228إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعباس صالح فاخر456791

 علي خضير130159
229إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمصطفن

230إعدادية3النرص 33949البرصةذكرامجد حمد خلف105504

231إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمحمد سهيل حميد513486

232إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمحمد محي الدين عيىس117460

233إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمحمود جواد صالح456455

ن عارف حميد105090 234إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسير

235إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسن احمد محمد99360

236إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي مالك عطيوي514375

237إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمسار سعيد ديوان455999

238إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعبداالمير حيدر عيىس99841

ن116973 239إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسن فالح حسير

240إعدادية3النرص 33949البرصةذكراسعد لطيف عبدالكريم106209

241إعدادية3النرص 33949البرصةذكرهاشم دينار موحان99592

242إعدادية3النرص 33949البرصةذكرموس سالم زايد116881

ي عبدهللا98430
243إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعبدالجواد راصن

244إعدادية3النرص 33949البرصةذكرسامي رعد كاظم105544

245إعدادية3النرص 33949البرصةذكراحمد هادي شالل100223

246إعدادية3النرص 33949البرصةذكريعقوب مسلم ساجت265883

ن457044 247إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمقتدى ناظم حسير

248إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعبدالودود صكبان نايف456244

ي456317 249إعدادية3النرص 33949البرصةذكراحمد صفاء عبدالنب 

250إعدادية3النرص 33949البرصةذكرفالح حسن عبدالرحمن99068

251إعدادية3النرص 33949البرصةذكركاظم علي عبدالرزاق103353

252إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمصطفن عدنان عبد456668



253إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمحمد مصطفن عبدالواحد117456

254إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي نور جميل456249

255إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي زكي داغر98825

ن117215 256إعدادية3النرص 33949البرصةذكركرار كريم شاهير

257إعدادية3النرص 33949البرصةذكرسجاد علي عبدهللا514492

258إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمحمد رحيم جاسم116888

ن فالح عبدالحسن514351 259إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسير

260إعدادية3النرص 33949البرصةذكرابراهيم سالم عبدهللا100079

261إعدادية3النرص 33949البرصةذكراسعد عالوي يوسف99925

262إعدادية3النرص 33949البرصةذكراحمد خالف سالم106278

ي خلف106350 263إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعباس عبدالنب 

264إعدادية3النرص 33949البرصةذكرجالل حسن عبدالجليل265788

265إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعمار كريم هواد99636

266إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي قاسم محمد544897

267إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعباس محمود داود514470

268إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي شحان يوسف456191

269إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحميد هاشم مشحوت99207

270إعدادية3النرص 33949البرصةذكركاظم مصطفن الزم115415

271إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي عباس محمد117339

هللا106058 ن خليل خير 272إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسير

ن99403 273إعدادية3النرص 33949البرصةذكرفؤاد جواد حسير

ن محمد456054 274إعدادية3النرص 33949البرصةذكرقاسم عبدالحسير

275إعدادية3النرص 33949البرصةذكرابراهيم محسن جابر130182

ن جاسم محمد117347 276إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسير

277إعدادية3النرص 33949البرصةذكرسجاد غافل جابر131255

278إعدادية3النرص 33949البرصةذكراحمد صالح والي456615

ي99336  علي لعيب 
ن 279إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسير

280إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمحمد لطيف طاهر117301

281إعدادية3النرص 33949البرصةذكرسجاد قاسم عبدهللا456070

282إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمجتب  حامد علي455976

ن حسن105515  حسير
283إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمصطفن

ن117451 284إعدادية3النرص 33949البرصةذكرقاسم فالح حسير

ن هادي شالل99321 285إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسير

286إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسن عبدالستار طه456462

287إعدادية3النرص 33949البرصةذكرزيد حازم لفته456264

ن صالح فاخر105728 288إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسير

ن حسن99719 289إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمرتضن حسير

290إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعبدالرضا شاكر صمصام265876

291إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي عباس ريسان99858

292إعدادية3النرص 33949البرصةذكرجعفر خالد عبدالرحمن106499

ن كريم عبدالزهرة99558 293إعدادية3النرص 33949البرصةذكراحمدحسير

294إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي عدنان صالح96544

295إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعبدهللا حسن عبداالمير99976

296إعدادية3النرص 33949البرصةذكركرار عبداالمير عبدالصمد106567

297إعدادية3النرص 33949البرصةذكراحمد عدنان عبد456688

298إعدادية3النرص 33949البرصةذكرهاشم حمزة جبار132145

299إعدادية3النرص 33949البرصةذكراسامة سعد عطية115519

300إعدادية3النرص 33949البرصةذكراحمد مهدي فاخر105715



301إعدادية3النرص 33949البرصةذكرغازي فيصل غازي106152

302إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعباس حمود سوادي99457

303إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمصطفن قيس عبدالرحمن106445

304إعدادية3النرص 33949البرصةذكراحمد جبار بطوش106222

305إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمجتب  حميد صيهود105543

ن قاسم98501 306إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي امير

307إعدادية3النرص 33949البرصةذكركرار خميس مهدي105468

308إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي عادل عبدالزهرة117415

309إعدادية3النرص 33949البرصةذكرصفاء عدنان حسن100189

310إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعقيل نعيم سلمان265822

311إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي باسم عبود105781

312إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعقيل كامل عبدالحسن265869

313إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعباس جميل جابر99132

314إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمهند رحيم عبدالزهرة105619

315إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعبدالرسول فاخر عيىس117448

316إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحيدر فالح رسن117072

317إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي شالل علي96775

318إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعبدهللا مرتضن بحر456833

ن داخل جبار105823 319إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسير

320إعدادية3النرص 33949البرصةذكرطاهر موس حيدر103935

ي شداد456490 321إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي صي 

322إعدادية3النرص 33949البرصةذكراحمد عودة نوري106391

323إعدادية3النرص 33949البرصةذكراحمد فرحان الزم105751

324إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمظفر عودة جاسم100060

325إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعماد طاهر عيدان456294

326إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعبدالستار اسعد جيتة105956

327إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي عدنان عبد456677

328إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي مرتضن جاسب456087

ي514447
ن
329إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمحمد حسن عوف

330إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمرتضن حسن عيدان456022

 علي عبدهللا514359
ن 331إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسير

332إعدادية3النرص 33949البرصةذكرابراهيم محمد عطية456557

333إعدادية3النرص 33949البرصةذكرسجاد حسام الدين رمضان106427

334إعدادية3النرص 33949البرصةذكركرار حيدر عبدالرضا265837

ن265849 335إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسن كامل عبدالحسير

336إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعباس عبدالستار كحيوش455917

337إعدادية3النرص 33949البرصةذكراسامة علي عبدهللا265859

338إعدادية3النرص 33949البرصةذكرامجد عالوي يوسف99879

339إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعبداالمير عبدهللا دلي117039

340إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمهدي صالح حبيب106355

341إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمحمد ثائر عبدهللا456078

342إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمهند حمد خلف105487

343إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي مسلم محمود106263

344إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي اسعد جاسم98707

ي99287 345إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعباس ثائر مير

346إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمصطفن لطيف كامل456260

347إعدادية3النرص 33949البرصةذكراسعد عبدالجبار عباس456103

348إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمحمد مهدي فاخر105699



349إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي يوسف عبدالقادر514429

350إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعباس جواد كاظم100296

351إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي توفيق حمزة130287

352إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي كاظم هنيدى98977

353إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحيدر محمد محسن456021

354إعدادية3النرص 33949البرصةذكركاظم اسعد مطر130713

355إعدادية3النرص 33949البرصةذكرسيف ناظم طالب117079

356إعدادية3النرص 33949البرصةذكريوسف فاضل فالح99017

357إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي مهدي يوسف103540

358إعدادية3النرص 33949البرصةذكرموس فالح يوسف456390

359إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعقيل مرتضن قاسم514403

 علي عبدهللا457040
ن 360إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسير

361إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعقيل جاسم محمد456642

362إعدادية3النرص 33949البرصةذكركرار احمد مطر456117

363إعدادية3النرص 33949البرصةذكرماجد عبدعلي كاطع105449

364إعدادية3النرص 33949البرصةذكرفالح حسن عبدالرحمن117857

365إعدادية3النرص 33949البرصةذكركرار علي نكاش115609

366إعدادية3النرص 33949البرصةذكراسحاق فالح يوسف103449

367إعدادية3النرص 33949البرصةذكرمنتظر محمد جاسم117458

368بكالوريوس3النرص 33949البرصةذكرضياء عبدالزهرة عباس103730

369دبلوم3النرص 33949البرصةذكرايوب سلمان ابراهيم264841

ي105321
370إعدادية3النرص 33949البرصةذكرغياض طعمة كباسر

371إعدادية3النرص 33949البرصةذكرجواد كاظم عبدهللا103444

372إعدادية3النرص 33949البرصةذكراسعد جاسم عباس95926

يف طاهر95760 373إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعباس شر

374إعدادية3النرص 33949البرصةذكرعلي سامي محسن456359

ن عبد عبدهللا99183 375إعدادية3النرص 33949البرصةذكرحسير

1بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبىونسة سعود رجب455394

2بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبىجالء داخل يوسف102511

ي لطيف عبدهللا265393
3بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبىتهانن

اديان سامي جي 455295
4بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبى

5بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبىاشواق عادل داغر112130

6بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبىايمان حميد لطيف455285

7بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبىبيان حسن عذافة265365

ن عاشور453290 8بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبىعذراء حسير

9دبلوم3النرص 33949البرصةأنبىهنية سالم غضبان513905

10دبلوم3النرص 33949البرصةأنبىرباب فيصل جاسم454985

11دبلوم3النرص 33949البرصةأنبىخالدية عبدالرحمن محمد455438

12دبلوم3النرص 33949البرصةأنبىشذى درول مزعل555614

13دبلوم3النرص 33949البرصةأنبىفاطمة عزيز خلف265362

14دبلوم3النرص 33949البرصةأنبىسلوى جواد كاظم513887

15دبلوم3النرص 33949البرصةأنبىعزيزة حمزة عباس116198

16دبلوم3النرص 33949البرصةأنبىسهاد زيدان خلف454958

17إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىايمان كامل كركوش265293

18إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىضح كريم حسن455202

19إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىقبيلة يعقوب كشمر129026

20إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىصابرين نجم عبادي116177

1بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبىحنان حمد خلف103563



رسل سامي جي 264746
2بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبى

3بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبىاسالم عبدالرحمن صالح544901

4بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبىاحالم نارص عيىس94497

ي خلف264707 فرقان عبدالنب 
5بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبى

6بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبىسح  حمزة عباس115300

ي خلف425908 هديل عبدالنب 
7بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبى

8بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبىفاطمة محمد فالح456311

ي شلش104068
9بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبىهدى غبن

10بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبىنور حامد نعيم455799

غفران سامي جي 264738
11بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبى

12بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبىنور عباس عبدالسادة96367

13بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبىنور عزيز عبداالمير103210

14بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبىفضيلة احمد نمر455719

15بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبىانسام عباس محمد96937

16بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبىاسماء داخل جبار103398

17بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبىهيلة صباح عبدهللا94796

ي يوسف104036 18بكالوريوس3النرص 33949البرصةأنبىزينب تاج 

19دبلوم3النرص 33949البرصةأنبىهبة رحيم عبدالزهرة555491

20دبلوم3النرص 33949البرصةأنبىوعود عادل عبدالزهرة103770

21دبلوم3النرص 33949البرصةأنبىمكية جاسم حميد117935

22دبلوم3النرص 33949البرصةأنبىايات عذاب بريس103271

ابتهال علي عجىمي95831
23دبلوم3النرص 33949البرصةأنبى

24دبلوم3النرص 33949البرصةأنبىرجاء كريم عبدالحسن103336

25دبلوم3النرص 33949البرصةأنبىنورالهدى انور يوسف455870

26دبلوم3النرص 33949البرصةأنبىمريم محمد يونس96809

27دبلوم3النرص 33949البرصةأنبىزينب حيدر محمد103594

28دبلوم3النرص 33949البرصةأنبىوالء مسلم ساجت455656

29دبلوم3النرص 33949البرصةأنبىوجدان زيدان خلف116004

30دبلوم3النرص 33949البرصةأنبىنوال مسلم محمود104098

31إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىنور حكمت محسن115624

32إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىزمن عذاب بريس117389

ن عبدالواحد264567 33إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىوالء حسير

34إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىدعاء داخل جبار105846

35إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىامنة جواد صالح130679

36إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىابتهال فيصل غازي132166

37إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىباسمه عوده خلف105283

فواطم سامي جي 265891
38إعدادية3النرص 33949البرصةأنبى

39إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىعقيلة سالم شلش130924

40إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىعذراء حيدر عبدالزهرة265851

41إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىزهراء محمد يونس100010

42إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىحنان جواد صالح265939

43إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىاقبال عبدالغفار جادر100126

44إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىهدى عبدالستار طه514460

45إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىسعادة رزاق ربيع105606

46إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىايات ريسان محمد103741

47إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىزينب عقيل محمد105870

48إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىفاطمة ايوب زيبك105530

49إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىندى محسن داغر544893



50إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىفاطمة داخل عدنان106416

51إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىزهراء رزاق عبدالجليل514440

52إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىحوراء فرحان فليح456480

ي فاخر456522
53إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىوسن راصن

54إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىهاجر ناظم طالب99071

55إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىحمدية خلف هليل117453

معصومة علي نعيم117022
56إعدادية3النرص 33949البرصةأنبى

57إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىضح كاظم طالب131090

58إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىزمن ناظم جاسم456509

59إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىزينب عبدالكريم عليوي99393

ي نارص456444
60إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىزينب عبدالغبن

61إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىعفاف نارص عيىس116952

62إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىاالء حامد نعيم456170

63إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىزينب عقيل شالل99489

64إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىفاطمة كاظم مكطوف105556

ي456736
65إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىزهرة هاشم عان 

66إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىعذراء جواد كاظم105073

67إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىفاطمة عادل عبدالزهرة100262

امال برزان علي105687
68إعدادية3النرص 33949البرصةأنبى

69إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىسوالف شاكر نجم105354

ابتهال برزان علي105661
70إعدادية3النرص 33949البرصةأنبى

ي يوسف106039 71إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىبيادر تاج 

72إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىعواطف قاسم عبدهللا130472

ن شلش106467 73إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىزينب امير

74إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىامال شحان يوسف514416

75إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىبتول سالم شلش130741

76إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىندى رحيم عبدالزهرة105644

77إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىسح  فوزي جبار106291

فضيلة عبدالجليل علي96582
78إعدادية3النرص 33949البرصةأنبى

79إعدادية3النرص 33949البرصةأنبىزهراء محمد عبدالعزيز456438

1ماجستير4دجل ة 34948البرصةذكرعلي هاشم صالح223113

2بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعبداالمام عطية ضيدان229356

3بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمهند عبدالباري خرصن229350

4بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرنزار اسماعيل باهض231260

ن228327 ن عبدالحسير 5بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرنارص حسير

6بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعلي ابراهيم عبيد443630

7بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرصالح مهدي جاسم223099

ن حزام مزعل519241 8بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرامير

9بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعلي خلف منصور440842

10بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكركاظم مهلهل مزعل231685

11بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد نجم عبد440862

12بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمهدي صالح حمادي231294

13بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكراحمد محسن عبد223165

 علي231704
ن 14بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرصدام حسير

15بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرجبار حسن علي440694

16بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمحسن عبود كيطان229379

ي231494
17بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكراحمد محمدسعيد كباسر

18بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكررعد رافع مصعب440871



19بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرهادي عصفور مصبح228428

20بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرايمن موس جعفر223126

21بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكررعد عبدالرحمن ماالهلل519033

22بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرباقر عبداالمير طه229222

23بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرسجاد خلف فيصل228167

24بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعباس هاشم صالح228399

25بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرحسن ستار جبار519028

26بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعالء حسن حمد440597

27بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرسالم مخور مهدي229361

ي228322 28بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعبدالوهاب عبدالرزاق محبر

29بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكراحمد بياع عبداالمير223095

30بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعلي رشم جوالن224843

31بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكررائد عبدالكريم نيشان519032

32بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرباقر بياع عبداالمير440853

33بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرموس شاوي موس439000

34بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعماد ياش عجيل518993

ي439970
35بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعماد نارص رمانى

36بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمهند مجيد حاجم542196

37بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرضياء شاكر نور228200

ي222884
38بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعقيل لطيف رمانى

 علي ابراهيم228273
ن 39بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

ن خليل مطر439245 40بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

41بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمصطفن حبيب مخور440653

42بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرباسم عبدالزهرة جمعة223161

ي جاسم231590
43بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعمار غبن

44بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرامجد اسعد سلمان223119

45بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرحيدر نزار اسماعيل443607

46بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمسلم عدنان احمد440227

47بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرحامد يعقوب غضبان223150

ن ماجد نوري519011 48بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

49بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعبدالمجيد طه عبدالمجيد228303

50بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد حبيب طه223082

51بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعلي جبار طه231444

52بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعباس هالل الزم551586

53بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعمار صادق يعقوب222783

54بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمصطفن عبدالكريم قاسم440908

55بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكراسامة عبدالعزيز سعود440878

56بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد طالب طاهر231443

57بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرفرزدق سالم سامي439164

58بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمجتب  محمدعلي عبدهللا440673

59بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرفهد عبدالعزيز سعود439386

60دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد قاسم جاسم439075

61دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرعباس مكي جميل440941

ي عودة440663 62دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرعلي عبدالنب 

63دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرمرعي عباس لفته222836

64دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكررائد عباس نعيم439626

ن229136 65دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرعلي جبار عبدالحسير

ي عبدالرزاق518990
66دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكروائل راصن



67دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرفؤاد مكي صالح228409

68دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد حميد فارس238784

69دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرحيدر شاكر جوهر231503

70دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرحكيم سليم خريبط223027

ي عبداالمام فيصل238734
71دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرهانن

72دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد شاكر مرشد231346

73دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرهاشم محمد مجبل231415

74دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرسالم جاسم حنش229207

75دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرحسن بشير عباس224942

76دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرحميد خلف عطوان440800

77دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرمهند هاشم محي231436

ي عبيد440882
ن
78دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرحيدر صاف

79دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرعلي طالب طاهر224790

80دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرصباح صالح مهدي231418

81دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكراحمد عبدالصمد منصور231677

82دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرنارص فاخر ثجيل228566

83دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرعباس شاكر مرشد519027

ي فرج223139
ي ماصن

84دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرثانن

85دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكربهاء جبار هاشم231651

86دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرفراس عادل خميس231457

87دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرميثم احمد فياض229157

ي كاظم224513
88دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرسيف الدين ماصن

89دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكراحسان عبدالرزاق حنون519249

90دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرعلي جهاد زباله228479

91دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرجعفر علي مرتضن440682

92دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرخالد فيصل هالل224934

ن احمد عطية440918 93دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرمحمدامير

ن عبدالرسول عباس228336 94دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

95دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرسوادي عبدالعزيز سعود439470

96إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرجواد نصار مزعل223087

97إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمسلم محمود عطوان223105

98إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرباقر محمد ساجت440924

99إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكريوسف فرج لفته439115

100إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرفيصل عباس هاشم441211

101إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرفرات اسماعيل باهض440769

102إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرخالد هاشم صالح223059

103إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمرتضن عباس كاظم229194

104إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعدي بدر الزم439036

105إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحبيب محمد عيىس229393

106إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرموفق عبدالرزاق وهيب443728

ي طاهر عطاهللا443745
107إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكروصفن

108إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرفاضل كاظم بهير228230

109إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكراحمد صالح علي519034

110إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعدنان حميد زاهد519043

111إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرذكاء صالح علي519039

112إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعلي مكي جميل231238

113إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحسن محمد مجبل229375

114إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرجعفر فرحان سعدون228436



115إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرامجد صالح عزيز229365

116إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحيدر سهل مظلوم440899

117إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكركاظم عودة سلطان440644

118إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعالء نارص سلمان229399

119إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعدنان حسن عبود238768

ن هاشم يونس238715 120إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

121إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرسالم ابراهيم فارس439350

122إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرسالم جاسب مشاري440891

ي شاكر جليل231660
123إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرهانن

124إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمرتضن بياع عبداالمير542193

125إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعبدهللا حبيب صنكور238800

ن عدنان ابراهيم518997 126إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

127إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكروعد داخل عبدهللا231640

128إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكراحمد حمود باقر231630

129إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد جهاد زبالة222944

130إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمسلم عبدهللا جاسم231603

131إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعلي هالل صنكور229287

132إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكركرار رائد عباس228441

1ماجستير4دجل ة 34948البرصةذكرامجد عبدالرزاق حنون442969

2بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرشهاب احمد جاسم223098

3بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكراحمد كريم هالل230961

4بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرادريس بشير قاسم222747

5بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكراحمد كريم عاشور442126

6بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعلي غالب جحيل222839

7بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكركرار علي كحيط230434

8بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرراشد عبدالزهرة محمد442847

ي442479
9بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكركرار علي راصن

10بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد مدلول كريم231781

11بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد بشير عباس232112

12بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعلي سالم يونس222735

13بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكراباذر رحيم اسماعيل230563

14بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرزكي عبدالرزاق محمد442886

15بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرجواد شاكر ضيغم442261

16بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرصالح مهدي عبادي442462

ي كاظم232140
17بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمهند ماصن

18بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمنصور رشم جوالن231806

19بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمحسن عبدالسادة عبود230625

20بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكررائد فؤاد عطية227890

21بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعلي رافع مصعب227624

ن بشير عباس232102 22بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

23بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرحيدر هاشم محمد442735

24بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرحيدر مزهر محمد542179

25بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمنتظر سالم جاسب231772

26بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرباقر كاظم سوف442476

ي233491
27بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرحسن محمد كباسر

28بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعلي شاكر محسن441978

29بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمؤيد يوسف فرج225999

30بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرحسن علي مخور231920



31بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرحيدر عبود جاسب222815

32بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمرتضن حبيب مخور231852

33بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكراحمد عزيز ولي442862

ي231990
34بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمسلم محمد كباسر

35بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرسجاد جبار حمود227749

 علي صالح231981
ن 36بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

37بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرسجاد كاظم عبود518540

38بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمحمدرضا جبار عبدالشهيد441968

39بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد حسن سوادي231750

40بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعلي شاكر مرشد518570

41بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرحسن عبداالمير رحيم442063

ن سالم رحيم227816 42بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

43بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكركاظم يوسف فرج227914

44بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمهدي كاظم جواد227923

 علي حمد222779
ن 45بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

46بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكراحمد عبدالجبار عبدالرزاق442040

47بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعلي حسن علي223077

48بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرحسن زهير كاظم232040

49بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكراحمد حبيب صنكور224596

50بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرحسام هادي عبدالرزاق519253

51بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد قاسم عطوان232029

52بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرحاتم عبدالكريم جاسم230599

53بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكراحمد ماهر دينار442711

54بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرحامد عبداالمير غضبان222806

55بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد ريسان علي442146

56بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكراباذر صالح عزيز231829

57بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعبدهللا فيصل محسن223115

58بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرتوفيق فاضل عباس232069

ي طه442123
59بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعلي هانن

60بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعباس عامر دينار230816

61بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرحيدر هاشم طالب238604

62بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد فياض جبار232055

63بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعبدهللا علي بدر442838

ن232088  عودة حسير
64بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمصطفن

65بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرناظم جواد كاظم443048

66بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمسلم جرس خضير231713

ي232001
67بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكررضا محمد كباسر

68بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعباس كاظم جواد227934

69بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكراحسان هادي منور442827

70بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمصطفن جاسم محمد442039

71بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكراحمد عبدالرزاق وهيب238499

ن231864 72بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعلي عبدالجبار حسير

73بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعباس علي ابراهيم230762

74بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرزين العابدين عبداالمير طه222772

ي227906
75بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرسجاد لطيف رمانى

76بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد بالل خليل222790

77بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرحيدر محمد عبدالمهدي11974

78بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرستار جبار حسن223004



79بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرفهىمي طالب اسماعيل230345

 علي عبداللطيف227834
ن 80بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

ي231799 81بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرقاسم هالل عبدالنب 

82بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعالء حمود احمد227944

83بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمنتظر كاظم اسماعيل227728

84بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد مكي جميل232167

85بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرفاضل مكي جميل231814

86بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرعلي حسن عبداالمام232049

87بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكركرار حيدر عبدهللا223964

88بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةذكرمجتب  هادي نعيم232116

ن حسن سوادي232051 89دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرعبدالحسير

90دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرجعفر جاسب حنون230656

91دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرعلي جبار حمود227761

92دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرمهدي عقيل عزيز222719

93دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرعلي غالب شياع442487

94دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرسجاد مهدي صالح231909

95دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرعلي محسن جابر230976

96دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكربارق كريم نارص227900

97دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد سالم رحيم230502

98دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكررضا عبدالكريم خلف222833

99دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكراحمد نافع خالد231858

100دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرعلي حسن هاشم227850

101دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرحسن صالح عبدالرسول227857

102دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرعدنان عبدالكريم جاسم230644

103دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرحامد فيصل هالل442114

ي231823
104دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرحيدر مهدي راصن

ن غانم فارس231798 105دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرياسير

106دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرامير بدر صالح227635

107دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد سالم حميد231761

108دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكراسعد يوسف يعقوب227896

109دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرعلي بشير عباس231773

110دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرحارث محمد خضير442665

111دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرعماد شاكر ضيغم442825

112دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرصباح عبدالرزاق محمد442913

113دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرمهند محسن عبد442003

ن442921 ن رحمة ياسير 114دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

115دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرمحمدرضا احمد سلمان230613

116دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرضياء عبداالمام جاسم231808

117دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرماهر سالم كاظم231803

ن خيون كاظم442936 118دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

119دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرعلي شهاب احمد231668

ن فاضل عباس232057 120دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

121دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكراحمد سالم حميد227777

122دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرعلي صالح عبدالواحد442831

123دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرعباس حبيب طه442150

124دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد علي خيون518547

125دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرمحمدعلي عزيز دلي443013

 عمار علي230573
ن 126دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرحسير



 علي مخور227879
ن 127دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

128دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرفاروق ميثم جبار230972

ي كاظم231871
129دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد ماصن

ن منصور عبدالعزيز232017 130دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

131دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرعلي عامر دينار230822

132دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرمصطفن عبدالرزاق حنون442843

133دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرعلي سالم حميد231768

ي232155 134دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكراحمد عبدالزهرة عبدالنب 

ن ثجيل يازع230622 135دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

136دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرعباس صالح فليح442740

137دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرعلي حسن حميد230993

138دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد حسن عبداالمام231788

ن232086 139دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرمرتضن احمد حسير

140دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرقاسم سلمان عبود238493

141دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرفهد فندي عبدهللا227839

142دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرعالء نارص سالم230935

143دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرشاكر عبداالمير غضبان442212

144دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرعالء عبداالمام جاسم230918

145دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرمحمود حميد مجيد230664

146دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرعلي ناظم محمد222686

ن عقيل عزيز231855 147دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

148دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرمنتظر يوسف فرج227916

149إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد كامل جواد227076

150إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمجتب  محمد خضير438610

151إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحسن عبدالكاظم نيشان438808

152إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمصطفن حيدر عبدالرسول227207

ي233411
153إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمصطفن نوري راصن

154إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكراجود حسن حمد518919

155إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكراحمد علي مخور438621

156إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعباس سلمان عويد238776

ن نارص439843 157إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعلي حسير

158إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعلي محسن كاظم229811

ن عبداالمام عبدالخالق518968 159إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

160إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرزين العابدين بدر صالح226710

ي519080 161إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعباس فاضل ناج 

162إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرجاسم عبداالمام جاسم226531

ن حمود باقر230791 163إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

164إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعبداالمير نارص عجيل229812

165إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد مهدي صالح225861

166إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد ميثم جبار238642

167إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكراحمد عبود سلمان518936

168إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمسلم جبار جاسم518973

ي230792
169إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد كريم راصن

170إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد جبار حسن223848

171إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكريوسف عبدالكريم عودة439861

172إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد اسعد خزعل230544

ن حزام234292  امير
173إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمصطفن

ي جعفر233429
174إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكراحمد راصن



175إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحسن عقيل مسلم226004

176إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد عمار عبدالقادر518945

177إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحليم جمعة نارص442053

 سامي عبدهللا222798
ن 178إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرياسير

179إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرزكريا عبدالزهرة غازي438346

180إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكركرار نزار اسماعيل233095

ن442307 ي حسير
181إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحسن هانن

182إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرانور حامد كاظم442182

ن227613  حسن شنير
183إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمصطفن

184إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكريوسف عبداللطيف حسن229751

185إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعلي محمد جواد438789

186إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحيدر عبدالرزاق محمد438433

ن اسماعيل233761 187إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعلي عبدالحسير

188إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد علي عبود232947

189إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكررضا نزار علي438320

ي223767 190إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكراحمد ضمد عبدالنب 

191إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمحمود جهاد عبود229827

192إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرستار جبار كريم238841

193إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكراحمد حسن فالح233067

194إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكررائد حامد يازع226996

195إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعلي مدلول كريم234458

196إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرزين العابدين جبار كريم438243

197إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرسيف داود سلمان233873

198إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعبدهللا علي ابراهيم223890

 علي عبدالشهيد224331
ن 199إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

200إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعلي سامي عبدهللا222827

ن حامد كاظم518858 201إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

202إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكراحمد فؤاد مكي226765

203إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعقيل مسلم صنكور222709

204إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكركرار خليل نزار233361

205إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكراحمد جياد يازع227011

206إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكراحمد استقالل عبدالكاظم438950

207إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعبدالحكيم عدنان شاكر438690

208إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمنتظر غانم فارس233617

209إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعلي مسلم حيدر223738

210إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكركرار سالم حميد234254

211إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحمزة عباس جاسم233460

212إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعلي بشير قاسم223637

213إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعلي جبار اسماعيل225986

214إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعلي جاسم محمد229738

215إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعلي نزار كاظم238928

216إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعلي كاظم مصطفن229862

217إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكركرار حيدر حسن438672

218إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرصالح حميد صالح234438

ي223698
219إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحيدر لطيف رمانى

220إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعادل عدي نارص232679

221إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعلي موس عبدالشهيد519059

ن عدنان سلمان227572 222إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحسير



 عمار علي238606
ن 223إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرامير

ن سعيد مخور226939 224إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

225إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرغانم سالم جاسم224038

ن سلمان عويد238729 226إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

227إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعلي محمود عبدعلي442658

ن نافع جميل225944 228إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

229إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكركاظم ضيدان حرب225795

230إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمرتضن محسن جابر542187

231إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعلي مهند ماهور233899

232إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعلي نجم عبد442930

ن233327 233إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرسيف محمد حسير

234إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعبدهللا عبدالرزاق عبدهللا239021

ي542195
235إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكراحمد عبدهللا راصن

236إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد كاظم جواد226889

ن كرنوت519107 237إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمهدي حسير

ن عيىس عباس229778 238إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

239إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكررافت حالوب مطر232722

240إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمصطفن جاسم محيبس542177

241إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحسن شهاب حمود227866

242إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكراحمد عثمان فيصل230939

243إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكررضا عامر ياش229722

244إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمهند يوسف يعقوب227231

245إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكراحمد عيىس عباس519224

246إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرقتيبه خالد حمود226098

247إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحيدر باقر محمد442906

248إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمحمدحسن عبدالزهرة كرنوت226024

249إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكركرار عبدالكريم مطر229819

250إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحيدر عباس تركي229920

ن438729 ن عباس شنير 251إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

252إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكروسام حبيب سلمان226672

253إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكراحمد هادي نعيم233373

ي233583 254إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد عبدالزهرة عبدالنب 

255إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرهادي ثامر دينار223862

256إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحسن بالل خليل226806

257إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمصطفن عبدالرزاق وهيب238509

258إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرباقر عبدالكاظم باقر229844

259إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكراياد حامد جازع439132

260إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحسن حمود عجيل232926

ي طه542183
261إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمحمدباقر هانن

262إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعبدهللا عباس يعقوب438974

263إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكركرار حسن علي223053

ن ستار جبار438521 264إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

ي طه225832
265إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحسن هانن

 سلطان رومي438365
266إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمصطفن

267إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعلي سعيد مخور226861

ن حبيب طه439099 268إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

269إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرابراهيم ماجد نوري438277

270إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكررضا ستار عبادي231956



271إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد سعد عبدالرضا233229

272إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرقاسم عباس كريم438737

273إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرفارس علي بدر518585

274إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمقداد حبيب صنكور230468

ن كاظم هاشم223664 275إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

276إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرهاشم جهاد عبود229800

277إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرماهر نارص عباس234209

278إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعباس كامل هاشم223995

279إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعلي ستار غفوري225771

ن224180  علي عبدالحسير
ن 280إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحسير

281إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعباس سجاد حمزة238885

282إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعبدهللا غيث ثابت223985

ي233386
283إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكراحمد نوري راصن

284إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرجعفر ظاهر صالح223620

285إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمرتضن كاظم فيصل233834

286إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرانور علي خليل438701

287إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرسجاد كريم كاظم519098

288إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرزين العابدين كريم خضير233559

289إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكركرار جاسم محمد230206

290إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعلي عبدالرزاق وهيب224094

291إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعلي شاكر عبدهللا233472

292إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحسن جبار حمود534803

293إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكركرار نافع جميل234420

294إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعدنان محسن عدنان232716

295إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعبدالواحد نعمة حمد518903

296إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمجتب  كاظم فهد233443

297إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد نسيم سالم230405

298إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعبداالمير حسن احمد232073

299إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعباس حميد ابراهيم443598

300إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمحي الدين قاسم محي224055

301إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعلي اياد ياش230169

302إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرياش ميالد سعيد227194

303إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد عامر غازي439816

304إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد عادل جميل224147

305إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرجمال اسعد دلي438553

306إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد ضياء صالح438960

307إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمشعل حبيب سلمان227574

308إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرهادي ميثم غانم439825

309إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعمار محسن جابر438585

ي بناي227687
310إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعائد عان 

311إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرحيدر عبداالمير رحيم439766

312إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعباس حمود جاسم223359

ن438407 313إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعباس عبد مفي 

314إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد سلمان عبود442031

315إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرسامي كاظم عبود518914

316إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمحمد جادر ثجيل227090

317إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعلي مصطفن عبدالعزيز226049

318إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمنتظر جبار محمود227874



319إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرمرتضن جاسم محمد234314

320إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرعلي يعقوب يوسف223829

321دبلوم4دجل ة 34948البرصةذكرجواد كاظم جواد518599

322إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكرسجاد عبدالعزيز محمد232146

323إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكربديع صالح فيصل230990

324إعدادية4دجل ة 34948البرصةذكراياد طاهر عطاهللا519006

1بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىحال حمود مطلك228359

2بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىانغام حمود مطلك228397

ن518984 3بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىتركية عبدهللا ياسير

4بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىعائده موس عيىس222802

5بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىانتصار عبود كيطان224963

ن229367 6بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىغنية باقر ياسير

7بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىخنساء عبدالشفيع ولهان223076

8بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىعتاب حميد قاسم223075

حذام سامي حسن228285
9بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبى

ن224924 10بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىوئام عبدالزهرة عبدالحسير

11بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىنهاد جميل طاهر438856

12بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىاعتدال ثجيل عيدان440785

13بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىهند غازي مناوي438790

14بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىدنيا عبدالرضا عبدالجليل228249

15بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىابتهال ماجد نوري542190

ي228186 صابرين رحيم عبدالنب 
16بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبى

ن228262 ن عبدالحسير 17دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىكريمة حسير

18دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىشذى عبدالعزيز حمود519016

19دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىلمياء مهدي عبيد438839

20دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىساهرة عبد عبدالزهرة231616

21دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىاالء عبدالصمد جمعة443612

22دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىزينب بشير عبود439996

23دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىهدى وليد خالد444605

24دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىزهراء بشير عبود231610

25دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىايمان ثجيل عيدان223065

26دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىانتصار محمد شنيق228468

27دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىسكينة عقيل مسلم228526

1بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىابتهال رمضان مهدي232064

2بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىحنان عبدالرزاق حنون442953

3بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىهدى محسن عدنان232196

4بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىهند حسن حمد238518

5بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىنور طارق عبدالزهرة442196

ي مهلهل227651
ن
6بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىفاطمة صاف

7بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىمروة عبدالكريم عودة442722

ن حمدي442160 8بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىفاطمة حسير

9بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىدالل عامر دينار230928

10بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىزهراء محمدحسن خطار350486

11بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىامال فالح فيصل231812

12بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىفاطمة فيصل هالل442101

13بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىايات عبدالصمد جمعة232124

14بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىمروة عبود صالح232176

15بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىزهراء هادي طالب232035



16بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىرسل فايق جبار222995

17بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىاسيل عبدالكريم عودة442715

18بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىزهراء كريم هالل232161

نورالهدى محمود عبدعلي442652
19بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبى

رويده حسن علي222859
20بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبى

21بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىشاب عامر دينار227582

ن442917 22بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىنداء رحمة ياسير

23بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىمشارق زهير كاظم232044

24بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىامنة عبداالمير وادي231882

25بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىهبة سلمان فاضل441992

26بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىايات طه عبدالمجيد231850

27بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىاية محمد جواد442988

28بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىضح هادي جميل231726

ن222760 29بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىاسماء حيدر حسير

30بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىعبير قاسم كاظم232159

31بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىاية حسن فالح232138

32بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىجمانة طالب مرتضن230455

33بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىوالء فيصل حمود231775

ي احمد مطر518603
34بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىتهانن

35بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىرحمة عبدالجبار ابراهيم238665

36بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىكوثر عبدالكاظم باقر442235

37بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىقطرالندى جبار عبدالشهيد443060

38بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىنرسين عباس طه230799

39بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىنور باسم شذر227817

40بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىحوراء عبدالدايم ابراهيم232100

41بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىدعاء خالد بندر438536

42بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىنرسين حسن علي222848

43بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىبتول داود فاضل231691

44بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىنوره مسلم حيدر232120

45بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىسارة فوزي سبهان231870

46بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىدالل فاضل خريبط518576

47بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىدعاء مسلم حيدر223021

ي بناي227843
48بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىفاطمة عان 

49بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىاحالم عماد فاضل231795

50بكالوريوس4دجل ة 34948البرصةأنبىحوراء كريم هالل230949

51دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىرقية فيصل هالل439853

ي518593
52دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىحرية كريم راصن

رؤى حسن علي222843
53دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبى

ى خميس باقر230650 54دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىبرسر

55دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىمروة عبدالكريم قاسم442821

56دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىزهراء كريم طالب518952

57دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىهناء حميد ثامر227824

ن231784 58دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىنور جبار عبدالحسير

59دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىمروة مخلص مال هللا442467

60دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىهديل جواد كاظم231988

ن442454 61دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىجنان عبدهللا ياسير

62دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىغسق جواد عبداالمير231009

63دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىجنان عبدالرزاق حنون231977



64دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىنورالهدى حميد مسلم232145

65دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىبدور رياض عدنان231018

66دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىفاطمة هالل صنكور231003

67دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىاسيل عبدالخالق عبدالمجيد224292

68دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىحسن منصور عبدالعزيز232037

69دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىاشاء نارص محمدعلي232134

70دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىزمن كريم محسن231793

71دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىدينه عبدالسادة عبود230587

72إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىرباب طالب مرتضن232963

73إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىكفاية سهل نجم225882

ي كاظم234505
74إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىنبا ماصن

75إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىزينب محمود عبدعلي438629

76إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىعلياء حاتم فايق226736

77إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىزينة رعد رافع439067

78إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىحوراء منصور عبدالعزيز232939

ي كاظم231840
79إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىزمن ماصن

80إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىشذى سالم هالل227148

81إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىهدى عبود جاسب438770

82إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىمهابة ماجد نوري519026

83إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىزهراء عبدالرزاق عبدهللا239105

ن224012 سارة علي حسير
84إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبى

85إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىانوار نارص فاخر442894

86إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىفاطمة عبدالرضا سلمان226842

87إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىزينب هادي جميل233166

88إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىفاطمة عبدهللا نصار233015

ي230943
ن كريم راصن 89إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىبنير

وق هادي جميل233230 90إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىشر

91إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىمنتىه فاضل حسن518563

92إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىبتول منصور عبدالعزيز234336

ن224162 93إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىمريم هاشم حسير

94إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىزينب زهير كاظم519015

95إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىزينب سالم شاكر230142

96إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىنمارق هادي طالب542180

97إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىابتهال عباس يعقوب438639

98إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىسارة نزار اسماعيل232884

99إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىزينب سالم جاسب439872

100إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىحوراء بشير عبود227953

101إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىنوره فارس عبدالرضا443634

102إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىدعاء عباس احمد438596

103إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىسارة عباس هالل226654

104إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىفاطمة طالب طاهر224809

105إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىزينب عباس هالل226604

106إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىتبارك عدنان فاخر226114

107إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىسح  عباس تركي229907

ن حبيب محمد438746 108إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىحنير

109إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىرقية حسن محمد227109

110إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىزمن رعد رافع439030

111إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىافراح سلمان عبود438498



112إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىفاطمة عباس مصطفن233110

ن سعد احمد542188 113إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىبنير

114إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىسمية فيصل هالل438828

115إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىزهراء عالء غازي233094

116إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىهيفاء ستار مهدي230830

117إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىهدى هالل صنكور231834

118إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىجيهان عبدالرزاق حنون438545

119إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىحوراء كاظم حمد438378

120إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىزينب فوزي سبهان234348

121إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىفاطمة جواد كاظم224264

122إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىفاطمة عدي بدر438456

123إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىلمياء مردان نجم231144

124إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىدعاء خلف منصور232957

125إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىنبا عبداللطيف حسن229758

126إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىديانة حسن كحيط232935

127إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىاسيل عباس مصطفن519208

شهد علي حمد224022
128إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبى

129إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىاالء احمد عطية226912

130إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىزينب رائد عباس226012

131إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىزهراء ضياء نارص233141

132إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىانسام جبار عبدهللا229781

 علي حسن225903
ن 133إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىحنير

134إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىرندا ثجيل عيدان223810

135إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىفاطمة بشير عبود442135

ي كاظم234367
136إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىزينة ماصن

137إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىزينب حسن نعيم438877

138إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىزينب حمود عجيل234405

ن438394 139إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىوفاء رحمة ياسير

ن قاسم بلعوط438475 140إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىماليير

ي هاشم518963 هدى عبدالنب 
141إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبى

ن442170 142دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىشكرية عبدهللا ياسير

ن518876 143دبلوم4دجل ة 34948البرصةأنبىعلية عبدهللا ياسير

144إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىنجاة حبيب صنكور230364

145إعدادية4دجل ة 34948البرصةأنبىسعاد عبدالرحيم مصطفن229870


