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ي جبار555392 ن 11741القادسيةذكرعلي صبر 1دكتوراه(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحي فزع عجد333892 2ماجستب (ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي قاسم كاظم340942 3ماجستب (ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرامب  عاجل بعيوي338026 4ماجستب (ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحامد علي عبد336947 5ماجستب (ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحيدر توفيق خليل338234 6ماجستب (ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرصفاء رحمن عيدان336905 7ماجستب (ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكررزاق عبد الرب جعفر364643 8ماجستب (ع)الحسي 

ن عباس380502 ن 11741القادسيةذكرقيرص عبدالحسي  9ماجستب (ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمعن هاتف جابر380497 10بكالوريوس(ع)الحسي 

ن337853 ن 11741القادسيةذكررياض حبيب حسي  11بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرسليم محمد مونس336741 12بكالوريوس(ع)الحسي 

ي337318 ن 11741القادسيةذكركريم عبيد عريبر 13بكالوريوس(ع)الحسي 

ن341957 ن 11741القادسيةذكرنوري صبيح ياسي  14بكالوريوس(ع)الحسي 

ن337591 ن محسن حسي  ن 11741القادسيةذكرحسي  15بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي عبيد كيطان336837 16بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد شنون يعقوب334195 17بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرشامل جبار عبد340991 18بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحيدر شهيد حسن334276 19بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرستار جبار نور337466 20بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي رحمن عيدان334096 21بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعادل جميل شنون336921 22بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحيدر جبار عبود341692 23بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرجالل سوادي محمد336910 24بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد عواد عبد مسلم334282 25بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعبداالمب  هادي حمزه338881 26بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعالء رحيم عرس337850 27بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعقيل نعمة موس340979 28بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد كريم جاسم336989 29بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعالء كتاب حمود341646 30بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرخالد خليل عباس334184 31بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكركامل رسواط محمد334243 32بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد عباس هادي341318 33بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرظافر عباس مراد338592 34بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرامجد رياض مجيد335642 35بكالوريوس(ع)الحسي 

ن337463 ن محمد حسي  ن 11741القادسيةذكرحسي  36بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحسن سلمان داود335870 37بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد جليل جبار341943 38بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحيدر صالح كاظم336282 39بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرناظم حريب يارس334323 40بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرزهب  فالح طالب337877 41بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكررعد حمود محمد337236 42بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرماجد حامد عبد337545 43بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحازم حامد عواد336070 44بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحيدر بشب  عبد338699 45بكالوريوس(ع)الحسي 

ن337448 ن فؤاد ياسي  ن 11741القادسيةذكرياسي  46بكالوريوس(ع)الحسي 



ن 11741القادسيةذكرعلي عباس هادي340895 47بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرصفاء فاضل جلود337742 48بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعبدالمهيمن عبدالستار بعيوي555401 49بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكررحمن عزيز عبدالحمزة341004 50بكالوريوس(ع)الحسي 

ي338357
ن
ن 11741القادسيةذكرقابل نارص كاف 51بكالوريوس(ع)الحسي 

ي336643 ن 11741القادسيةذكراثب  يوسف عبدالنبر 52بكالوريوس(ع)الحسي 

ن امانه جاسم341386 ن 11741القادسيةذكرحسي  53بكالوريوس(ع)الحسي 

ن وناس337231 ن 11741القادسيةذكرحسام حسي  54بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرجاسم محمد طالب333921 55بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي سعيد كوكز334087 56بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرسعد ناظم لفته337125 57بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعقيل سهيل شياع338076 58بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعباس علي سلمان341352 59بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكررعد شمران عبد364885 60بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعماد جاسم حمود334310 61بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرفالح عبد هاشم341741 62بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد عبدالرضا عبد335550 63بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعمار جاسم جياد341570 64بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد هادي حنتوش341547 65بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحيدر دهش عبود337686 66بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمهند غازي كاظم336717 67بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكربهاء عبدالسادة مطرود338789 68بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي جاسم محمد380295 69بكالوريوس(ع)الحسي 

ي334170 ن كاظم مب  ن 11741القادسيةذكرحسني  70بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد موس دهش341916 71بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعالء حريجة عناد338368 72بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحيدر كاظم سوادي335457 73بكالوريوس(ع)الحسي 

ن نعمة كناص338479 ن 11741القادسيةذكرحسي  74بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمسلم جبر كزار341556 75بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد استقالل خلف380257 76بكالوريوس(ع)الحسي 

ى338297 ن 11741القادسيةذكرعباس كاظم مب  77بكالوريوس(ع)الحسي 

ي555452 ن 11741القادسيةذكرسمب  يوسف عبدالنبر 78بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد فاضل عباس341022 79بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرامب  هادي عباده334122 80بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد عبدالكريم صادق337288 81بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعالء عبدالرضا مظلوم380493 82بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرفرحان كاظم عبد337084 83بكالوريوس(ع)الحسي 

ن335635 ن 11741القادسيةذكراحمد جاسم محمدحسي  84بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي عبدالزهرة لهمود555340 85بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحيدر سليم محمد338490 86بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعباس حسن مطلب341538 87بكالوريوس(ع)الحسي 

وم337146 ن 11741القادسيةذكرنجاح هادي رسر 88بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد كريم برهان335854 89بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرصفاء حمزة حسان555448 90دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرباسم بجاي جويد335828 91دبلوم(ع)الحسي 

ن عطية341060 ن 11741القادسيةذكرعلي حسي  92دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرنبيل نعمة كاظم342135 93دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي حسن عبدالزهره337727 94دبلوم(ع)الحسي 



ن 11741القادسيةذكركريم كاظم هادي341141 95دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكروسام كامل كشاش336103 96دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي جسوم كاظم338198 97دبلوم(ع)الحسي 

ن عليوي جبر341357 ن 11741القادسيةذكرحسي  98دبلوم(ع)الحسي 

ن336345 ي عبدالحسي 
ن 11741القادسيةذكرعامر راضن 99دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكردريس عبد جاسم337696 100دبلوم(ع)الحسي 

 علي حمد336374
ن ن 11741القادسيةذكرحسي  101دبلوم(ع)الحسي 

ن عودة555312  حسي 
ن 11741القادسيةذكرمصطفن 102دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرنعيم محسن جبر337212 103دبلوم(ع)الحسي 

ن336743 ن 11741القادسيةذكرمنترص جاسم حسي  104دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرسالم زعالن عبدالرضا337129 105دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعالء عدي عبدالواحد555309 106دبلوم(ع)الحسي 

ن جواد338527 ن 11741القادسيةذكركريم عبدالحسي  107دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرخليل عبد سلمان337398 108دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحاكم عباس غافل380450 109دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرسعد كريم دوي    ج341361 110دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد عادل كريم341029 111دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراياد يونس كريم341562 112دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعقيل جاسم عذاب555396 113دبلوم(ع)الحسي 

ن هادي حسون555444 ن 11741القادسيةذكرحسني  114دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرهشام رشيد عبد337175 115دبلوم(ع)الحسي 

ي341587
 مكي راضن

ن 11741القادسيةذكرمرتضن 116دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرفرقان هادي طراد380423 117دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرفؤاد غضبان حسن519653 118دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرليث ضاري فهد336898 119دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكروسيم سعد داود338551 120دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعباس خليل هاشم341723 121دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي عبدالمنعم حبيب337693 122دبلوم(ع)الحسي 

ين264365 ن 11741القادسيةذكرهشام ناهض جبر 123دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرسجاد عبدالحسن رهيف340999 124دبلوم(ع)الحسي 

ي341233 ن 11741القادسيةذكرعلي سعيد ناجر 125دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي سالم سعدون336189 126دبلوم(ع)الحسي 

ن محمد هاشم341109 ن 11741القادسيةذكرحسي  127دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرجواد عبدالكاظم مهدي380506 128إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكربشب  عبدهللا ديوان337160 129إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكركريم صبر جاسم337248 130إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكركاظم عبد هاشم341832 131إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكررياض عبد طوعان340971 132إعدادية(ع)الحسي 

ن336800 ن 11741القادسيةذكرمحمد جاسم حسي  133إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراسعد جياد عودة340964 134إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرفاضل فاهم موجد555387 135إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكررزاق طالب سالم335893 136إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرنصب  سعيد مراد338854 137إعدادية(ع)الحسي 

ن334285 ن 11741القادسيةذكرعباس محسن حسي  138إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرذوالفقار عبداالمب  حميد338425 1ماجستب (ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد عباس صخيل380442 2ماجستب (ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرلؤي علي خليل341534 3ماجستب (ع)الحسي 

ن عباس555356 ن 11741القادسيةذكرحيدر عبدالحسي  4ماجستب (ع)الحسي 



ن 11741القادسيةذكرعلي محمد شنون336736 5ماجستب (ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكريحب  صياح شخب 380342 6دبلوم عالي(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد رياض عبدنور368109 7بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد عبدالسادة مطرود340930 8بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرانمار علي كاطع380305 9بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد محمد زامل341398 10بكالوريوس(ع)الحسي 

ن340917 ن 11741القادسيةذكرمحمد خالد عبدالحسي  11بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد جواد كاظم555414 12بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي هادي ونان336983 13بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرسعد مطر احميد341052 14بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي فاضل حسن341041 15بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي يوسف كطوف340955 16بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحسن حميد حنون338496 17بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد كاظم عبيس336505 18بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد عبدالمنعم حبيب337654 19بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحيدر طاهر سالم337798 20بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرميثم عبداالمب  عبدالعال333907 21بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي ناظم جالب341566 22بكالوريوس(ع)الحسي 

ي337366
ن 11741القادسيةذكرعمار عبدالحسن عات  23بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكركرار ساجد محمود380464 24بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراسعد سوادي صياح337561 25بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي سالم كاظم338774 26بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكركاظم حامد كاظم555454 27بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي طالب حميد338343 28بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي طاهر سالم337515 29بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد كاظم سوادي336928 30بكالوريوس(ع)الحسي 

ي555277
ن 11741القادسيةذكرامب  مراد شات  31بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرازهر فاضل فاهم338422 32بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد قاسم كاظم341637 33بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد كامل كاظم335417 34بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعالء عادل غضب336293 35بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعقيل عبدالرضا كاظم338060 36بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد فيصل نسيم380510 37بكالوريوس(ع)الحسي 

ن341165  كريم حسي 
ن 11741القادسيةذكرمصطفن 38بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد رحمن عيدان337649 39بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرغزوان علي فرحان337870 40بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحيدر يوسف خضب 336748 41بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد جميل غركان555345 42بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكررامي فاهم تركي335353 43بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعدي جبب  خضب 338677 44بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمصطفن هميل عبد341412 45بكالوريوس(ع)الحسي 

ي جميل336966 ن 11741القادسيةذكربهاءالدين راجر 46بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرصادق شاكر زعباط335663 47بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكركرار ماجد مهدي334136 48بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي زغب  حسن335339 49بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد عبدالستار حطاب341116 50بكالوريوس(ع)الحسي 

ي337309
ن 11741القادسيةذكرعدي حمزة راضن 51بكالوريوس(ع)الحسي 

غام جاسم مهدي334358 ن 11741القادسيةذكررصن 52بكالوريوس(ع)الحسي 



ن 11741القادسيةذكرعلي شاكر مالك341874 53بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي جبار موس555326 54بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحيدر طه جدوع518652 55بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمرتضن عباس صخيل380444 56بكالوريوس(ع)الحسي 

ن341160 ن 11741القادسيةذكرمرتضن كريم حسي  57بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرسامر كاطع غافل337723 58بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرايهاب احمد تاية334370 59بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي احمد جاسم555389 60بكالوريوس(ع)الحسي 

ن جاسم محمد341393 ن 11741القادسيةذكرحسي  61بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد يوسف كاطع555368 62بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحيدر جميل غركان555323 63بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي عبدالكاظم دايخ336891 64بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرانور فخري غالي336783 65بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحيدر سمب  جواد337672 66بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراسامة نعمة جبار338683 67بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد عبدالكاظم دايخ336867 68بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحيدر عبدالجليل جياد555382 69بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد حمزة عباس338781 70بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد عبدالكريم صادق337149 71بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرسامر عادل شبل555376 72بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرفائز سعيد مراد335568 73بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرباقر محمد كاظم369033 74بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمنصور كاظم عبد341595 75بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحسن محمد جخمر380238 76بكالوريوس(ع)الحسي 

ن حمزة337257 ن 11741القادسيةذكراحمد حسي  77بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرضياء عبدالمهدى عبد337508 78بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد عذاب كاظم337379 79بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد فالح حسن555377 80بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد طاهر سالم337768 81بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي عباس كاظم336767 82بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكروليد خالد مرزة364724 83بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمرتضن منصور كاظم336406 84بكالوريوس(ع)الحسي 

ي334230
ن 11741القادسيةذكرعمار نعمه راضن 85بكالوريوس(ع)الحسي 

ن وناس338743  حسي 
ن 11741القادسيةذكرمصطفن 86بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعالء باسم جاسم341705 87بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرقاهر محمد رحمن341697 88بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرهادي وناس برهان380436 89بكالوريوس(ع)الحسي 

ي341383 ن 11741القادسيةذكرعلي عبدالكريم العيبر 90بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمود عليوي محمد336040 91بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي شاكر محمود368060 92بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعمار يارس هميم338334 93بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد عبدالعزيز هادي337306 94بكالوريوس(ع)الحسي 

ي337703
ن 11741القادسيةذكرسيفالدين محمد عات  95بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي رحيم وليد340982 96بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرفاضل جليل خميس380241 97بكالوريوس(ع)الحسي 

ي337719
ن 11741القادسيةذكراحمد مهاوش عات  98بكالوريوس(ع)الحسي 

ن جاسم محمد341998 ن 11741القادسيةذكرحسي  99بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي جبار سكر337243 100بكالوريوس(ع)الحسي 



ن 11741القادسيةذكروالء جبار رشيد333913 101بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد محي فزع333883 102بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمصطفن ستار جابر335925 103بكالوريوس(ع)الحسي 

ن محمد جاسم338474 ن 11741القادسيةذكرحسي  104بكالوريوس(ع)الحسي 

ن رمضان مبادر341734 ن 11741القادسيةذكرحسي  105بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكركرار ستار جابر335930 106بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد ناهي بعيوي336916 107بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي نعيم كريم337458 108بكالوريوس(ع)الحسي 

ي555457
ن مراد شات  ن 11741القادسيةذكرحسي  109بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحيدر جاسم كاظم337437 110بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرزين العابدين محمد شنون336744 111بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرصفاء جبار رشيد338538 112بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحيدر راسم جواد336479 113بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي ايدام عبد338735 114بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعماد عبدالسادة مطرود338756 115بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعبدهللا صالح عبيد336435 116بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعامر جبار هادي341348 117بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحيدر يوسف كطوف342040 118بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي ساري صبر335846 119بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي عبدالجليل جياد341838 120بكالوريوس(ع)الحسي 

ن جواد341883 ن 11741القادسيةذكرسجاد حسي  121بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكركاظم تومان جبب 337585 122بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد نجاح عبدالزهرة380314 123بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمناف احمد عبدالواحد337406 124بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرزياد طارق سمب 341729 125بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد ستار جابر335918 126بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد محمد بديوي337254 127بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرصالح فالح عباس555437 128بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي ستار جبار342015 129بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي حامد وناس336765 130بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي كاظم بالسم336395 131بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحسن كريم كاظم555330 132بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكركرار موس حسن335646 133بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكروسام حمود محمد334268 134بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرسيف سوادي صياح337576 135بكالوريوس(ع)الحسي 

ن جابر555284 ن 11741القادسيةذكرعلي حسي  136بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي كريم كاطع338308 137بكالوريوس(ع)الحسي 

ي366673
ن 11741القادسيةذكرحيدر فالح شمحن 138بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمدالصادق علي صبيح338738 139بكالوريوس(ع)الحسي 

 علي555367
ن ن 11741القادسيةذكرحيدر حسي  140بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرانور كاطع فهد336638 141بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعبدالكاظم صادق مطلب336654 142بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعباس صاحب عبيد338432 143بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد حسن كاظم342006 144دبلوم(ع)الحسي 

ن336007 ن 11741القادسيةذكرحيدر ناظم حسي  145دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد جياد جبر555271 146دبلوم(ع)الحسي 

ن عطية338254 ن 11741القادسيةذكرحيدر حسي  147دبلوم(ع)الحسي 

ي عباس كاظم337731
ن 11741القادسيةذكرهاتن 148دبلوم(ع)الحسي 



ن 11741القادسيةذكرحيدر طارش كتاب341623 149دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد علي علي هللا338221 150دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرسيف ذوالفقار حيدر عبد338050 151دبلوم(ع)الحسي 

ن قادم عبدالحسن337114 ن 11741القادسيةذكرحسي  152دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي طاهر عبد337064 153دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحيدر عبداالمب  مظلوم334257 154دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي شاكر محمد341804 155دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرسيف كاطع كويز341193 156دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد عدنان جواد555408 157دبلوم(ع)الحسي 

ي341583
ن 11741القادسيةذكرمجتبر مكي راضن 158دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكركرار نجاح عبدالزهرة380247 159دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرجعفر مزهر حمزة337099 160دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي صاحب هادي336757 161دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي حسن كاظم555404 162دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد فليح حسن334216 163دبلوم(ع)الحسي 

ن337388 ن 11741القادسيةذكرشهاب احمد حسي  164دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعادل شاكر محمود336239 165دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحيدر محمد هاشم338521 166دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمروان علي فرحان338007 167دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراسعد كاظم كريم335821 168دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمسلم فاضل عبدهللا338089 169دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي محمد طالب333939 170إعدادية(ع)الحسي 

ن ميس340934 ن 11741القادسيةذكرعلي حسي  171إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي شمران كريم555366 172إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي محمد شهيد342194 173إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمصطفن محمود شاكر338128 174إعدادية(ع)الحسي 

ي سلمان340899 ن 11741القادسيةذكرحيدر صبر 175إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد حسن مطلب335558 176إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد فرحان فجر333857 177إعدادية(ع)الحسي 

ي336979 ن 11741القادسيةذكرامب  ابراهيم مب  178إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد حسن مطلب338413 179إعدادية(ع)الحسي 

 علي محسن338531
ن 11741القادسيةذكرمصطفن 180إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرزيد فوزي محمد337597 181إعدادية(ع)الحسي 

ن باسم بجاي337625 ن 11741القادسيةذكرحسني  182إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرثامر محمد عبدعلي335534 183إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمصطفن عباس صخيل380449 184إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمدعلي باسم بجاى337664 185إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمصطفن عيدان جاسم338830 186إعدادية(ع)الحسي 

ن ميس341295 ن 11741القادسيةذكراحمد حسي  187إعدادية(ع)الحسي 

 علي حسان338545
ن ن 11741القادسيةذكرحسي  188إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرسجاد سالم كاظم337504 189إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعباس رياض محمد337282 190إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرليث احسان محسن335495 191إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحيدر رزاق رياض337076 192إعدادية(ع)الحسي 

ي341717
ن 11741القادسيةذكرمرتضن شاكر راضن 193إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي سعدي رطان334058 194إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمصطفن عويد كاظم338404 195إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمنتظر فاروق خلف337173 196إعدادية(ع)الحسي 



ن 11741القادسيةذكركرار وسام نجم341066 197إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرباقر جميل غركان555328 198إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمرتضن مهند فريد364686 199إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراثب  ستار سالم337071 200إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرهشام حسون محيسن555419 201إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحسن احمد عبدالرحيم555335 202إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمصطفن يوسف خضب 335576 203إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد حيدر رحيم555429 204إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد نجاح حسن341376 205إعدادية(ع)الحسي 

 كامل زغب 338807
ن 11741القادسيةذكرمصطفن 206إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمنتظر سوادي صياح338769 207إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكركرار حامد جودة277326 208إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرحيدر حمزة حسن337079 209إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي رياض حمزة336857 210إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمنتظر رسول خضب 335751 211إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمرتضن مسلم ناظم341200 212إعدادية(ع)الحسي 

 علي جابر338837
ن ن 11741القادسيةذكرحسي  213إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكركرار نجم عبد334390 214إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرامب  عماد جواد341180 215إعدادية(ع)الحسي 

ي337107 ن 11741القادسيةذكرمحمد مازن ناجر 216إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرقاسم محمد طالب333966 217إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد فخري غالي368790 218إعدادية(ع)الحسي 

ن لفته341617 ن 11741القادسيةذكرعلي حسي  219إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرغيث موس حسن337534 220إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرسجاد مازن خليل335746 221إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد استقالل خلف380270 222إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرامب  مسلم ناظم336314 223إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعبدهللا حسن صالح336195 224إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمصطفن صالح كوكز337429 225إعدادية(ع)الحسي 

ي335613
ن 11741القادسيةذكرحسن هادي شمحن 226إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرجعفر محمد سالم342232 227إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد كتاب كلماج338112 228إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمحمد رافد محمد337091 229إعدادية(ع)الحسي 

ن استقالل خلف380280 ن 11741القادسيةذكرحسي  230إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمصطفن حمزة خطل336279 231إعدادية(ع)الحسي 

ين276281 ن 11741القادسيةذكرعلي ناهض جبر 232إعدادية(ع)الحسي 

ن555410 ن 11741القادسيةذكرعلي كريم حسي  233إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكررواد جبر كزار341656 234إعدادية(ع)الحسي 

ي337857 ن ناظم مب  ن 11741القادسيةذكرحسي  235إعدادية(ع)الحسي 

ن جابر555291 ن 11741القادسيةذكراحمد حسي  236إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي كريم جاسم337001 237إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي محمد كاظم341710 238إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد عبدالعباس لفته555431 239إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمهدي صاحب عبيد338285 240إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي حميد حنون338499 241إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي جبار نور337453 242بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرثائر كاظم محمد337403 243بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحسان محسن عبدهللا335506 244بكالوريوس(ع)الحسي 



ن 11741القادسيةذكرمؤيد نعمة عبدالواحد341893 245بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكروسام عبداالمب  حمزاوي337133 246دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد عبدالرضا مظلوم341663 247دبلوم(ع)الحسي 

ن خضب 555423 ن 11741القادسيةذكرمحمد حسي  248دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرقيرص عباس فاضل555463 249دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد صوي    ح غالي337216 250دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكراحمد وض حسن341104 251إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرعلي علي هللا فري    ج338224 252إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرسوادي صياح جوده337567 253إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرباسم طاهر محمد338515 254إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةذكرمنصور جودة كاظم334045 255إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىنورا نضال صالح336934 1ماجستب (ع)الحسي 

ن555348 ن 11741القادسيةأنبىابتسام كشاش حسي  2بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىبتول شالكة عبدالحسن341381 3بكالوريوس(ع)الحسي 

ي341865 ن راجر ن 11741القادسيةأنبىهدير عبدالحسي  4بكالوريوس(ع)الحسي 

باسمة غالي نشعان334343
ن 11741القادسيةأنبى 5بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىابتسام عبدالزهرة تاية337394 6بكالوريوس(ع)الحسي 

ن عويد555342 ن 11741القادسيةأنبىنوال حسي  7بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىفرقان هادي صالح334103 8بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىزينب جبار حسن338484 9بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىفاطمة عبدالكاظم شهد335406 10بكالوريوس(ع)الحسي 

ي خفيف341925
ن 11741القادسيةأنبىماجدة راضن 11بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىعلياء عبدالحمزة سلمان338350 12بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىسهاد عامر كاظم336788 13بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىماثر عبدالزهرة تاية341677 14بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىرحاب ابراهيم عليوي337267 15بكالوريوس(ع)الحسي 

ن336679 ن 11741القادسيةأنبىوفاء عبدالهادي حسي  16بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىرشا كردي خطل338070 17بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىزينب جاسم محمد336997 18بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىحليمة عبيد كشاش336656 19بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىمنار محمد موس336802 20بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىرغد جاسم محمد336359 21بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىسوسن خضب  عبيس336778 22بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىزينب شمران عبد337584 23بكالوريوس(ع)الحسي 

زينا عبداالمب  علي555441
ن 11741القادسيةأنبى 24بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىمها صفاء فرحان555302 25بكالوريوس(ع)الحسي 

ي333929
ن 11741القادسيةأنبىزينة عبدالحسن عات  26بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىسعاد عبدالزهرة تاية555381 27بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىشيماء مالك عبد341313 28بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىزينب قاسم عزيز335492 29بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىنورس باسم محمد338467 30بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىعال نجم عبد337609 31بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىعذراء صباح رمان341629 32بكالوريوس(ع)الحسي 

ايهاب علي جازع337417
ن 11741القادسيةأنبى 33بكالوريوس(ع)الحسي 

انتصار محمد غالي335372
ن 11741القادسيةأنبى 34بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىرفل كاظم فرج555350 35بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىهدى هاشم محمد336841 36دبلوم(ع)الحسي 

ن553568 ن 11741القادسيةأنبىوجدان شاكر حسي  37دبلوم(ع)الحسي 



ن 11741القادسيةأنبىرجاء عبداالمب  علم555338 38دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىاسماء كامل عبد337495 39دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىنورس هادي عبيس334148 40دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىنجالء زيارة صالح336528 41دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىزينب موس كامل555400 42دبلوم(ع)الحسي 

ن سلمان338099 ن 11741القادسيةأنبىعمره حسي  43دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىحميده جاسم حسن334293 44دبلوم(ع)الحسي 

 علي341340
ن ن 11741القادسيةأنبىانتصار حسي  45دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىفاطمة جبار بدر336004 46دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىاخالص جودة كاظم380452 47دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىازهار كاظم عبدهللا335544 48دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىاسماء فالح عباس334068 49دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىهبر محسن سباه336522 50دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىهناء عبدالرسول كاظم338728 51دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىهديل كمال جاسم336809 52دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىنجال حمود زغب 336158 53دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىدعاء خضب  صالل341681 54دبلوم(ع)الحسي 

ن341550 امال علي حسي 
ن 11741القادسيةأنبى 55دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىروان سعد ظاهر340886 56دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىضح صباح شخب 380329 57دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىزينب رياض حمزة335478 58دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىرنا فالح عباس338502 59دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىليل رحيم جودة555300 60إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىسوسن محمد فرمان554126 61إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىرجاء كاظم محمد337622 62إعدادية(ع)الحسي 

ن محمد555341 ن 11741القادسيةأنبىامينة حسي  63إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىرضية فاهم عبد335385 64إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىجنان عباس صخيل380448 65إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىهبة عبداالمب  حميد338227 1دكتوراه(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىوفاء جبار هادي341343 2ماجستب (ع)الحسي 

ن341753 ن 11741القادسيةأنبىثمر نظام عبدالحسي  3ماجستب (ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىطيف سوادي صياح337540 4ماجستب (ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىفاطمة ماجد جابر340959 5بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىزهراء جميل غركان555347 6بكالوريوس(ع)الحسي 

ي عيىس337614 ن 11741القادسيةأنبىارساء ناجر 7بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىكوثر هادي طراد380433 8بكالوريوس(ع)الحسي 

ن341898 ن 11741القادسيةأنبىمريم حمود عبدالحسي  9بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىشيماء حمودي احمد338162 10بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىابتهاج محمد عزوز338154 11بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىارساء محمد نور336974 12بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىهبة شفيق صالح335109 13بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىرنا جميل عبدالزهرة555427 14بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىمروة معن عباس335815 15بكالوريوس(ع)الحسي 

احالم فخري غالي334207
ن 11741القادسيةأنبى 16بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىنهروان عبداالمب  جاسم337824 17بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىاالء عليوي حواس333993 18بكالوريوس(ع)الحسي 

ن341796 ن 11741القادسيةأنبىهديل نظام عبدالحسي  19بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىختام صبر جاسم336813 20بكالوريوس(ع)الحسي 



ن 11741القادسيةأنبىفاطمة محمد غالب555361 21بكالوريوس(ع)الحسي 

ين بيدر زهيان336760 ن 11741القادسيةأنبىشب  22بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىتغم عبدالعظيم خلخال336659 23بكالوريوس(ع)الحسي 

ن جابر555287 ن 11741القادسيةأنبىهبة حسي  24بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىنىه طه جدوع338021 25بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىمبن عبدالكريم صادق337152 26بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىدعاء جاسم محمد335627 27بكالوريوس(ع)الحسي 

ن380468 ن 11741القادسيةأنبىفاطمة حمود عبدالحسي  28بكالوريوس(ع)الحسي 

ن336649 ن 11741القادسيةأنبىرغد ناظم حسي  29بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىضح قاسم خميس341238 30بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىهبة سوادي صياح337550 31بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىاسالم هادي طراد380426 32بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىصبا علوان مضهد341151 33بكالوريوس(ع)الحسي 

ى دهش عبود337681 ن 11741القادسيةأنبىبرسر 34بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىزينة عبدالكاظم مطرسر337619 35بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىندى كامل عبدالكاظم340909 36بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىسارة فاضل حسن341034 37بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىاسماء صالح حسن338385 38بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىدموع فاروق خلف337163 39بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىندى ناظم شالل341605 40بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىنور محمد عودة555449 41بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىامال قاسم احمد337353 42بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىزهراء شاكر عبيس336410 43بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىهدى طه جبار338259 44بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىدعاء محمد عزوز338150 45بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىسارة رشيد حسن555359 46بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىصفا حامد شاكر337326 47بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىزهراء حسون محيسن341322 48بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىشيماء سلمان مهدي342026 49بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىفاطمة عظيم عبد341910 50بكالوريوس(ع)الحسي 

ين حمدان حداوي338760 ن 11741القادسيةأنبىشب  51بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىحنان ظاهر عبدالرسول337831 52بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىهبة طه جبار338272 53بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىرغد شمران عبد337582 54بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىروى قاسم رشيد335901 55بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىصفاء جاسم محمد555344 56بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىهدى كاظم كريم337862 57بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىافراح بدر عبد341820 58بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىسحر صياح شخب 380334 59بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىنورالهدى معن عباس335809 60بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىموج صالح كاظم336212 61بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىنور عباس علي337009 62بكالوريوس(ع)الحسي 

ن عليوي555352 ن 11741القادسيةأنبىوسن حسي  63بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىزهراء باسم بجاي337657 64بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىكوثر احمد عبدالسادة337192 65بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىغدير عبدالستار عبدالجبار555481 66بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىصابرين محمود عيىس336354 67بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىدعاء محسن بدر336942 68بكالوريوس(ع)الحسي 



رقية عزيز علي337136
ن 11741القادسيةأنبى 69بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىهاجر محمد رحمن342044 70بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىهدى شعالن عبدالزهرة337434 71بكالوريوس(ع)الحسي 

ن335583 ن 11741القادسيةأنبىرسل غانم حسي  72بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىنغم محمد عودة341849 73بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىحال عبد جيثوم340989 74بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىفاطمة كريم كاطع338317 75بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىوسن صباح حمزة337198 76بكالوريوس(ع)الحسي 

علياء جابر محمدعلي341370
ن 11741القادسيةأنبى 77بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىندى حمزة عباس336092 78بكالوريوس(ع)الحسي 

ي341574 ن 11741القادسيةأنبىزينب جالب ناجر 79بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىسناء عبدالزهرة تاية555380 80بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىمنار شاكر يوسف337329 81بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىهبة كامل جابر337313 82بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىوصال خضب  اسماعيل341378 83بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىغفران نعمة موس335572 84بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىسارة طاهر كاظم336697 85بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىدعاء خليل علم338726 86بكالوريوس(ع)الحسي 

كوثر علي حسان337141
ن 11741القادسيةأنبى 87بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىشذى شمران عبد337263 88بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىلمياء نعمة عبدالواحد335935 89بكالوريوس(ع)الحسي 

ن جميل عبدالزهرة555383 ن 11741القادسيةأنبىبني  90بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىاالء كاظم جاري337677 91بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىفاطمة جاسم كمر341015 92بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىعلياء كتاب حمود338329 93بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىحوراء محمد غالب336111 94بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىاالء صادق مطلب338732 95بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىدعاء رياض حمزة336954 96بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىنورس سليم شايل337841 97بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىارساء صالح عبيد337412 98بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىزهراء ناظم حلواص336666 99بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىبسمة شاكر صعيون336771 100بكالوريوس(ع)الحسي 

ي337372
ن 11741القادسيةأنبىصابرين عبدالحسن عات  101بكالوريوس(ع)الحسي 

ي335396
ن 11741القادسيةأنبىغفران نعمة راضن 102بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىاالء صالح عبيد336429 103بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىزينب صبار عبد555275 104بكالوريوس(ع)الحسي 

ن337363 ن 11741القادسيةأنبىرسل نارص حسي  105بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىسارة جميل عبدالزهرة555403 106بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىزهراء مجيد وناس336853 107بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىوداد كريم دوي    ج341146 108دبلوم(ع)الحسي 

ن ميس340926 ن 11741القادسيةأنبىمريم حسي  109دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىعذراء عليوي حواس334027 110دبلوم(ع)الحسي 

ن علوان336385 ن 11741القادسيةأنبىغفران تحسي  111دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىسوزان ضاري فهد336902 112دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىاحالم جمعة حسن337442 113دبلوم(ع)الحسي 

ي337710
ن 11741القادسيةأنبىزهراء مهاوش عات  114دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىرسل مجيد وناس336847 115دبلوم(ع)الحسي 

ن قاسم بجيو337275 ن 11741القادسيةأنبىحني  116دبلوم(ع)الحسي 



ن336259 ن 11741القادسيةأنبىنورالهدى قاسم حسي  117دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىرهام حسن عبد336205 118دبلوم(ع)الحسي 

زهراء جابر محمدعلي338707
ن 11741القادسيةأنبى 119دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىهيفاء كاظم عبود337570 120دبلوم(ع)الحسي 

ي عبد380473 ن 11741القادسيةأنبىزهراء ناجر 121دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىزينب علي بدر338172 122دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىرقية استقالل خلف380263 123دبلوم(ع)الحسي 

وئام علي جازع337425
ن 11741القادسيةأنبى 124دبلوم(ع)الحسي 

ن علوان336691 ن 11741القادسيةأنبىنوران تحسي  125دبلوم(ع)الحسي 

ن طالب335619 ن 11741القادسيةأنبىزهراء حسي  126دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىهبة حميد طعمة336514 127دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىنريمان عبدالجليل جياد335569 128دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىديار عبدالحسن سلمان334114 129دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىزينب علي حسان337139 130دبلوم(ع)الحسي 

ن عليوي555355 ن 11741القادسيةأنبىايناس حسي  131دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىسحر حسن راشد337602 132دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىشيماء حامد عبدالمهدى337222 133دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىوئام محمد شاكر337104 134دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىايالف هادي طراد380396 135إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىدعاء عالوي هادي335363 136إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىرسل نعيم محسن337203 137إعدادية(ع)الحسي 

سارة محمد عبدعلي336797
ن 11741القادسيةأنبى 138إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىتبارك محمد بديوي340993 139إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىايات كاظم سوادي555272 140إعدادية(ع)الحسي 

ن338873 ن 11741القادسيةأنبىفاطمة محمد عبدالحسي  141إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىازهار داخل زعيبل335696 142إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىنورس جبار بيجع335908 143إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىرسل سعيد كرم342204 144إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىزهراء طارق زاهي338242 145إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىجيهان عبدالجليل جياد555294 146إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىنورالهدى عماد نارص335453 147إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىزينب حمودي احمد368521 148إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىمروة كريم كاظم555318 149إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىالهام ماجد عبدهللا337321 150إعدادية(ع)الحسي 

ي341303
ن 11741القادسيةأنبىفاطمة عبدالحسن عات  151إعدادية(ع)الحسي 

فاطمة علي جواد335782
ن 11741القادسيةأنبى 152إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىهبة خضب  عباس555373 153إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىسحر ستار جبار380487 154إعدادية(ع)الحسي 

نور علي جسوم338204
ن 11741القادسيةأنبى 155إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىمروج حسن مطلب333870 156إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىزهراء نجم عبد337611 157إعدادية(ع)الحسي 

ن335596 ن 11741القادسيةأنبىسحر غانم حسي  158إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىارساء عماد عبيد319767 159إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىجيالن كامل رضاو338217 160إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىزهراء نضال صالح336940 161إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىتبارك محمد مجيد338555 162إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىغادة صياح شخب 380349 163إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىلببن محمد رحمن341287 164إعدادية(ع)الحسي 



ن 11741القادسيةأنبىعذراء عماد جواد341950 165إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىريام محمد صباح337284 166إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىسحر حسن رسمك380481 167إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىزهراء عماد جواد341216 168إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىزهراء سعدي رطان334010 169إعدادية(ع)الحسي 

ن336016 ن 11741القادسيةأنبىبلسم ناظم حسي  170إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىزينب احمد سالم359927 171إعدادية(ع)الحسي 

 علي555388
ن ن 11741القادسيةأنبىرباب حسي  172إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىايمان ثجيل جبار555336 173بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىازهار دوي    ج شاكر333897 174بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىضمياء قاسم ردن336303 175بكالوريوس(ع)الحسي 

ن338443 ن 11741القادسيةأنبىرنا نارص حسي  176بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىاحالم مرزة حمزة335878 177بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىايمان سليم منعم291656 178بكالوريوس(ع)الحسي 

ي336651
ة منىسي راضن ن 11741القادسيةأنبىامب  179بكالوريوس(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىلقا فاهم سبهان380466 180دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىرشا حسن وجعان337804 181دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىفاتن زهب  محمد338250 182دبلوم(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىفائزة جودة كاظم338812 183دبلوم(ع)الحسي 

ى كاطع سلمان335884 ن 11741القادسيةأنبىبرسر 184دبلوم(ع)الحسي 

ة محمد جياد335485 ن 11741القادسيةأنبىامب  185إعدادية(ع)الحسي 

ي338378 يحر ن 11741القادسيةأنبىرسمية جخب  رسر 186إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىوفاء منادي مطوح337014 187إعدادية(ع)الحسي 

ن 11741القادسيةأنبىلىم لواء عبدالزهرة338561 188إعدادية(ع)الحسي 

1ماجستب الديوانيه11742القادسيةذكرحيدر حسن كرم148479

2ماجستب الديوانيه11742القادسيةذكررواد فاضل عبدالجبار380404

ن519017  علي حسي 
ن 3ماجستب الديوانيه11742القادسيةذكرحسي 

4ماجستب الديوانيه11742القادسيةذكرزيد محمد سلمان332846

5ماجستب الديوانيه11742القادسيةذكركرار صالح حسن147100

ن هادي جابر155591 6دبلوم عاليالديوانيه11742القادسيةذكرحسني 

ي جاسم147787 7دبلوم عاليالديوانيه11742القادسيةذكرعالء ناجر

8بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرمثيل هادي جابر333347

ن حميد333579 9بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرمحمد ياسي 

ن231915 10بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكررائد مسلم ياسي 

11بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرحيدر شخب  عبيد332984

12بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعلي طالب زحوار337782

ن332762 13بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرمحمد مالك حسي 

14بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرحسن علي عبدهللا148459

ي لطيف148748 15بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكراحمد صبر

16بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكراحمد نعيم هادي156129

17بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرصالح مهدي عباس332664

18بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكراحمد عبدالكريم عودة380311

19بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكراياد عودة كاظم156118

20بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرحيدر هاشم جابر156233

21بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرصفاء جبار عبد145792

22بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكراحمد صالح حميد403294

23بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرمهند شهيد عباس154856

24بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرصفاء حاتم كاظم155510



ن154135 25بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرمسلم طالب حسي 

ي519156
ن راضن 26بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

27بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرسالم مجيد حمزة333521

28بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكراياد جندى دواس380337

29بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرحيدر شعالن جارهللا231847

ن عليوي154557 30بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكروليد حسي 

31بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعلي طالب عبيد149332

ي333042
32بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرمحمد مسلم هاتن

ن عبود156703 33بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرحيدر عبدالحسي 

34بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكراحسان نوري طاهر156696

 محمد عبدعلي146846
ن 35بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرحسي 

36بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعمار عزيز محمدعلي155879

37بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرمحمد صبار حسن145690

38بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرفراس سالم جاسم155936

39بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرثائر جاسم محسن145410

40بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرجواد محمد عبيس557108

ن380434 41بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكراحمد هادي حسي 

42بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعدي مشب  رضا403331

43بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعلي باسم خليل333143

44بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعلي جاسم فرهود146138

45بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرمحمد حسن عبد231905

46بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكررامي فيصل حمزة153750

ن جبار محمد155256 47بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرحسي 

ن فرحان153960 48بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعماد حسي 

49بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرمحمد جاسم محمد142082

50بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرسعد محسن عليوي337746

51بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرحيدر كامل جابر153877

52بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعادل مرتضن خطار149220

ن عبدالصاحب146061 53بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرسلوان عبدالمعي 

54بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرحسام الدين محمود شاكر154461

55بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعاصم رحيم كاظم147549

56بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرسيف صالح حسن147065

57بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكراحمد عبدالسالم يارس231632

ن نعمه332622 58بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكركرار عبدالحسي 

59بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكراحمد شتان كاظم231718

60بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرمحمد عالوي نارص146683

61بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرحسام عبدمسلم عبدهللا155655

62بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرحسام محمد حمزة231885

63بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكراحمد وليد عبد156538

64بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرصباح كاظم عبدهللا147394

غام جليل عبيس244520 65بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكررصن

66بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرسجاد علي كريم156643

67بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرحسن فليح حسن380330

68بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرحيدر علي شبل337653

69بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكراحمد خضب  غياض166340

70بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعلي مرتضن خطار148630

71بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرميثم كريم شاكر244424

72دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرجعفر عبدالكريم عودة333320



73دبلومالديوانيه11742القادسيةذكررياض دسكور عطية145501

74دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرعلي منصور اسماعيل147475

75دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرماجد عبدالمنعم حداوي359128

76دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرفراس شعالن جارهللا156792

77دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرمهند عبدالعباس جبر154612

78دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرحيدر فاخر محسن145525

79دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرعلي جبر عبود333163

80دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرميثم عبدالزهرة عباس380183

81دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرعلي كريم كاظم156170

82دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرصفاء عبدالزهرة عباس146161

ن154658 83دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرعباس عبدالكل حسي 

84دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرعماد فليح حسن147750

ي146735
85دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرسيف خالد حسوتن

ن عالوي نارص145734 86دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرحسي 

ن403315 87دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرصدام مجيد حسي 

ن مازى380967 88دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرميثم حسي 

89دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرمهند عبدالهادي علي380419

90دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرمسلم فارس جبار156339

91دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرنبيل عبد علي244472

92دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرمحمد حامد عبدالحسن519091

93دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرمنتظر حنتوش فرحان332826

ن519096 94دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرمحمد هادي حسي 

95دبلومالديوانيه11742القادسيةذكراحمد خالد يارس519359

ن231896 96دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرسجاد عماد عبدالحسي 

 علي عزيز244443
ن 97دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرالحسي 

98دبلومالديوانيه11742القادسيةذكراحمد علي جدوع537971

99دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرمحمد قتيبة عبدالحميد146993

100دبلومالديوانيه11742القادسيةذكروائل مهدي هادي156656

101دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرعلي عباس فاضل519087

102دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرمحمد اسعد عبدالحمزة148443

103دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرعمار جاسم فرهود156727

104دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرنوار فرات عبدالحميد381006

105دبلومالديوانيه11742القادسيةذكريارس غسان عبداالمب 231763

106إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرفارس جبار محمد556957

ن صالح حسن156467 107إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرحسي 

108إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرعبدالجبار حبيب كشوان146243

109إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرحيدر يونس فنفون156527

110إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرمحمد جندى مناجي519137

يف231856 ن عبدالسادة رسر 111إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرحسي 

112إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرمنصور يوسف محمد154710

ن380322 113إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرحيدر عبد ياسي 

ن عبود519162 114إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرهادي تومي 

115إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرحيدر عطية حبيب244450

ن156197 1دكتوراهالديوانيه11742القادسيةذكرعلي شاكر حسي 

2ماجستب الديوانيه11742القادسيةذكرعلي غالب كريم146812

3ماجستب الديوانيه11742القادسيةذكرمحمد جالوي شوجه146792

4ماجستب الديوانيه11742القادسيةذكرجعفر عماد عبدعلي337634

ن360875 5بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرمسلم عماد عبدالحسي 



6بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرسالم عبدمسلم صاحب154901

7بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعلي محمد عمران519147

8بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرمحمد عماد ذيبان156591

ن موس عبد155236 9بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرحسني 

 جبب  عبيس153942
10بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرمصطفن

11بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعلي سالم مجيد147812

12بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرمنب  عبدالكريم محي146698

13بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعلي احمد عبدعلي149295

14بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرزين العابدين صالح جابر330333

15بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعمار عباس تمار537936

16بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرمحمد عبدالكاظم جبر380199

17بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرماجد عبدالرحيم صالح156452

18بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرحيدر جواد عبدالكاظم231861

19بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعالء جميل عزيز553987

20بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرلواء علي محمد145843

ي403347 21بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرسالم رزاق العيبر

22بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكراحمد قضي احمد380424

23بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرنبيل عبدالحمزة حسن380994

24بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرسالم نجاح عباس333230

25بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرهارون علي حبيب155860

26بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكراحمد قاسم لطيف146000

27بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعلي حيدر عبدالهادي382376

28بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكراحمد رشيد موحان156635

29بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرمصطفن كاظم عبد518991

ي شمران380372 30بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرامب  خب 

31بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرالحسن محمد جاسم154623

32بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرزيد محمد هالل145455

33بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرسيف علي عبدالكريم147518

34بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرمنتظر كريم جواد231570

35بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكركرار حيدر فاخر380307

36بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكربهاء اسماعيل حسن155622

ي499361 37بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرمحمد سالم ناجر

38بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكراحمد رياض هاشم147222

39بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعباس قاسم جبار231727

40بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعمار عبود حمود244480

ي403360 41بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرامب  رزاق العيبر

42بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرصفاء عباس هادي519040

43بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرحيدر صالح حمزة146976

44بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرحسن صفاء عبد403272

45بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعلي حسن جعفر333406

46بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعلي فاضل صالح148402

47بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرحيدر نافع صاحب155687

48بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرانمار غسان عبداالمب 231755

49بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرحيدر سعيد عليوي147902

50بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعلي سلوم سلطان155989

51بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعلي صالح حسن332750

52بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرمحمد نافع صاحب149072

53بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعلي نارص تعيان146713



ن نعيم حسن292055 54بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكربني 

55بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرصفاء اياد جندى380354

56بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرمحمدالمهدي هاتف يامر380998

57بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرايمن سعدي اسماعيل154580

غام عباس شامخ141736 58بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكررصن

ي155697  علي مب 
ن 59بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرحسي 

غام علي لفته156763
60بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكررصن

ي حمزة155897 61بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرجعفر ناجر

62بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرزيد علي ابراهيم519075

63بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرمنتظر حازم حمد156671

64بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكراحمد رياض مطر156501

65بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرفائق عبود حمود244461

66بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعمر سعيد عبدالرحيم381179

ي231780
67بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرريام عبدالكريم شمحن

68بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكراحمد رزاق حمزة145625

69بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرمقتدى عبدالكاظم فليح145878

70بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرظيف عايد طارق156327

71بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرامب  ماجد كاظم156568

72بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرمخلد وليد عبدزويد338139

73بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكربشب  عماد عباس380281

74بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكررعد قضي عبدالرزاق156489

75بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكراحمد فالح نجم332717

76بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرضياء حسن جفات331652

ي147828 77بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرحيدر علي عبدالنبر

78بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرعلي صالح حمزة146951

ي156350
ن
79بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرامب  احمد صاف

ن رسن380208 80بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرمحمد حسي 

81بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرمرتضن احمد عبدالسادة148809

82بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكراحمد عبدالكريم هادي155723

ن كمال حمزة145823 83بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرحسي 

84دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرمصطفن كريم محسن149462

85دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرصادق عماد عبدعلي332871

ن154007 86دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرعالء احمد حسي 

غام عبداالمب  حسن403178 87دبلومالديوانيه11742القادسيةذكررصن

88دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرليث ماجد كاظم156269

89دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرعباس نجاح عباس380400

90دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرمصطفن عباس شامخ147852

ن ثامر شناوة155665 91دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرحسي 

92دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرحمزة مهدي صالح333186

93دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرمحمد هادي خضب 332683

94دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرعلي عمر علي381221

95دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرمقتدى وليد حاكم156185

96دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرحسن شبوط عيدان147149

97دبلومالديوانيه11742القادسيةذكركرار هاشم عبيد231694

ن عبداالمب 154524 98دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرايات حسي 

99دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرامب  حازم حمد155796

ي403379 100دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرحسام رزاق العيبر

101دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرفالح حسن علي147927



102دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرعلي طالب مهدي147356

103دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرمحمد عبدعلي وشيح231623

104إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرمحمد علي سلمان146100

غام محمد علي231796
105إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكررصن

106إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرامب  عبدالعباس خلف292079

107إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرمهند فالح هادي154839

108إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرازهر نمب  عبدالخرصن554758

109إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرعلي نارص غضبان519188

110إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرمصطفن صالح هادي519014

111إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرجعفر شفاء غاوى291894

ن231769 112إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكراحمد باسم حسي 

113إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرمصطفن حبيب نور155768

114إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرعصام صفاء عبدالزهرة337724

115إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرمحمد عبدالهادي علي380416

116إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرعلي فريد حنتاو291927

117إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرمصطفن باسم معجون154677

 رعد عبدعلي148656
118إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرمرتضن

119إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرعمار مهدي زعب 333553

120إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرعلي احمد نجم537930

121إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرامب  عباس خضب 155918

122إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرحيدر سالم كاظم333562

123إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكراحمد جواد كاظم147175

ن156302 124إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرصادق باسم حسي 

ن جواد كاظم333357 125إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرحسي 

ن عبداالمب  حسن154692 126إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرحسي 

ن337668 127إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكريارس علي حسي 

128إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرعباس عالء حمزة553944

129إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرجعفر رعد فرهود518999

130إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكراسماعيل علي منصور231684

131إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرزيد علي كريم231851

132إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرمهيمن فارس عبدالحمزة155528

133إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرمصطفن هادي مهدي402581

134إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكراحمد رضا جابر332700

135إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرعلي جواد عبدالكاظم292073

136إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرعلي كاظم عطية155710

137إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرمنتظر ثامر صالح332922

ن رائد عباس403198 138إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرحسي 

139إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكررائد شفيع صاحب380979

140إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرامب  عباس عبدالسادة156286

141إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرعلي ضياء نوري147499

142إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرمحمدجعفر صادق باقر336968

يف155434 143إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرفاضل علي رسر

144إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكراحمد حمزة وناس156514

145إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرسجاد عبداالمب  حسن403419

146إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرالحسن كاظم جواد147123

غام عبدالزهرة عباس146575 147إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكررصن

148إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرصادق عبدمسلم بناي244413

149إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرسجاد كريم محسن154641



150إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرمحمد قاسم عبد332438

151إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرمجتبر حمودي عبد363243

152إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرعلي طاهر نور146924

153إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكراحمد علي عدنان156245

154إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرعبدهللا احمد عبدالحمزة333535

155إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرايمن محمد سعيد145757

156إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكراحمد فاضل جابر147431

157إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرصفاء عباس هادي149235

158إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكراحمد عبد كاظم380294

159إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكريوسف كريم محسن291950

160بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةذكرفراس طاهر مسلم380995

ن231606 161دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرمهند احمد عبدالحسي 

162دبلومالديوانيه11742القادسيةذكررشدي كريم غازي231744

163دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرصباح جابر غازي231587

164دبلومالديوانيه11742القادسيةذكررائد رحمن كاظم155814

165دبلومالديوانيه11742القادسيةذكروسام عبدهللا حسون519133

166دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرحيدر كريم كاظم231836

167دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرستار جبار سعيد155545

168دبلومالديوانيه11742القادسيةذكرباسم عبد رسحان147034

ي426916
169إعداديةالديوانيه11742القادسيةذكرفاضل عباس راضن

1ماجستب الديوانيه11742القادسيةأنبىنورة كاظم هادي333486

2ماجستب الديوانيه11742القادسيةأنبىماجدة حميد مجيد147943

3بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىسهاد احمد جفات149054

4بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىرويدة هادي جواد156555

5بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىساهرة جاسم محمد146764

6بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىخولة عباس حزام337623

7بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىزينب محسن عليوي333294

8بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىماجدة حميد خلف154880

9بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىوجدان محسن عباس333337

10بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىنهضة محمد جاسم155564

11بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىختام كاظم محمد147280

12بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىجنان جاسم خضب 148977

13بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىنجالء نوري نجم326700

14بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىدينا صالح صاحب403289

15بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىنجيحة يارس عبد155266

16بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىاشواق غالب مجبل156712

17بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىايناس عبدالرضا عبدالحسن361304

18بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىبسمان هادي خضب 148709

ين كاظم محمد147262 19بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىشب 

20بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىعذراء محمد نبو145714

 علي333546
ن 21بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىهدى حسي 

22بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىعبب  جميل فرهود149282

23بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىغدير حازم حمد156680

ن231875 ي حسي 
24بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىاالء راضن

25بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىشذى سعد عبيس332786

عال احمد مكي519383
26بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبى

27بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىهند اياد عبدالجبار244502

28بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىرسور فائز عبدالعباس145855



29بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىسمية عماد عباس332793

30بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىوسام حيدر محمد381003

31دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىهيفاء عبدالجليل نعمة149527

32دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىافراح عبدعون فيحان156621

ي156443 سعدية طنان عريبر
33دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبى

34دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىفردوس عاجل بعيوى380259

35دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىسوسن عبدالحسن كاظم333125

تغريد جواد عبدعلي341080
36دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبى

37دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىزينب مهدي عباس332641

38دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىمبن عبداالمب  جاسم149015

39دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىنىه حسن مهدي147563

40دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىهبه محمود شاكر553684

ن380985 41دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىزهرة عبدالكريم عبدالحسي 

ازهار حسن علي380982
42دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبى

43إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىانتصار غويل علوان146267

حنان علي عبدالشهيد147323
44إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبى

ن حسن333472 45إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىليل حسي 

46إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىرسمية مجدي موس333568

ى كاظم علوان156315 47إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىبرسر

1ماجستب الديوانيه11742القادسيةأنبىدعاء نذير خضب 231817

صابرين علي كريم154928
2بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبى

فرح علي كريم149186
3بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبى

4بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىايام حامد عبدالمهدى248073

 علي محسن332993
ن 5بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىحني 

6بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىزهراء صاحب جدوع542137

مريم رحيم علي154538
7بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبى

8بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىامال فوزي كاظم332834

9بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىكفاء مدلول حمزة141990

10بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىبيداء حميد عبد382160

نور علي حميد380287
11بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبى

ن حبيب نور155843 12بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىبني 

13بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىمروه مهدي صاحب519227

14بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىزهراء اسماعيل حسن155604

15بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىزهراء محمد ابراهيم149119

16بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىوسن عادل جميل155487

17بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىصابرين اياد عبداليمة380429

18بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىضح علي عبدالرسول380274

19بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىزهراء صباح محسن337714

20بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىرفيف حسن عبد380210

21بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىغسق اياد عبدالجبار333209

ن156256 22بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىفاطمة شاكر حسي 

23بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىارساء حسام رحيم149369

شيماء عماد عبدعلي156577
24بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبى

25بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىحميدة عباس سوادي519171

26بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىايمان جواد حسن231645

نورا علي محسن332890
27بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبى

28بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىزهراء عباس سوادي519168

29بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىلمياء مهدي دهش231671



30بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىشيماء محمد وحيد156155

31بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىتغريد رياض مطر156088

32بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىزينب علي محيسن231736

33بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىشمس عالء شاكر148499

ريام علي عبدالرسول380267
34بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبى

35بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىغفران محسن عليوي332737

36بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىمالك كمال كاظم363513

37بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىوالء حبيب نور294762

38بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىوسن سالم مجيد147530

39بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىدعاء فارس عبدالحمزة155446

ي155458
40بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىمروة رضا راضن

41بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىاسيل حميد مجيد155647

42بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىنور كاظم مارد380409

43بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىزمن ماجد مطر231841

44بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىامنة جواد حسن156209

45بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىفاطمة صالح مهدي333585

ن حبيب نور380978 46بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىحني 

47بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىزهراء عبداالمب  حسن403142

48بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىارساء شعالن هادي153991

 علي146637
ن 49بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىرغد حسي 

50بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىهديل عبدالحمزة حسن146897

ي155672
51بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىزينة عبدالكريم شمحن

52بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىرقية عماد عباس332769

53بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىزينب عالء حميد231708

54بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىسحر مهدي دهش231654

ن كاظم519199 55بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىعال حسي 

ن519216 56بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىلىم حميد حسي 

ي شمران380359 57بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىزهراء خب 

ن يارس556964 58بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىكوثر حسي 

59بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىنورا انمار محمد333375

60بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىانصار عبدالكريم هاتف292138

61بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىاسماء محمد خضب 380232

62بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىفرح شعالن جارهللا156773

ي155679
63بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىدينا عبدالكريم شمحن

64بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىزهراء طالب مهدي156033

ن صاحب جدوع542136 65بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىبني 

66بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىندى عباس عبد333310

67بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىاالء صادق عويد147243

68بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىعبب  مدلول حمزة155336

69بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىنورس انمار محمد333396

70بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىهدى صباح عباس65296

ن556891 71بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىارساء علي عبدالحسي 

72بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىعبب  عبدالحمزة حسن147199

73بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىرسل عبدالكاظم حمزة519151

74بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىزهراء حمزة حميد154297

75بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىذكريات اسعد عبد156371

رواء حسن علي146663
76بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبى

فاطمة علي محيسن147875
77بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبى



78بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىزهراء صالح صاحب156427

79بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىعذراء جابر ابراهيم148777

80بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىامنه سعدي اسماعيل154602

زهراء علي عبيس380383
81بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبى

ن328899 82بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىدعاء كريم عبدالحسي 

83بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىوئام عبدالكاظم فليح145906

84بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىحوراء عبداالمب  طوير519237

85بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىهديل هاشم يحب 145775

86بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىرند خضب  عبد380318

87بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىرقية عقيل بناي155405

88دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىصابرين فوزي كاظم154817

ن فاضل332854 89دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىزينب حسي 

90دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىدالل محمد خضب 380248

91دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىالهام عبدهللا حسون335124

92دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىصبا رزاق باقر155554

رفاة حسن علي145578
93دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبى

وئام علي لفته148999
94دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبى

95دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىنور عبدالكاظم كاظم145663

96دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىاعراف يوسف عباس292039

97دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىزينب جاسب حنون333505

نور علي عبدالعباس292115
98دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبى

99دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىصابرين قاسم خطار156218

100دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىنورس جودي مطرود380177

101دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىسوالف جاسم محمد146297

102دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىذرى منذر جاسم153911

ي147771 ن عالء ناجر 103دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىحني 

104دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىفاطمة محسن عبدالرضا156782

105دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىزهراء محمد هادي156053

106دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىزهراء محمد وحيد156357

107دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىزهراء احمد مهدي231818

108دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىنورة حبيب نور231611

109دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىمروة عبدالمهدي رهيف333272

110دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىفاطمة عقيل بناي155415

عفاف علي عبد154437
111دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبى

112دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىشهد عباس عطية154346

113دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىنهاد غيدان حميد154383

114دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىايام عبدهللا حسون335110

 علي كاظم153788
ن 115إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىبني 

116إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىشكران فوزي كاظم148357

117إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىغدير خضب  عباس145944

118إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىزينب غالي كاظم333499

119إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىارساء مشكور لطيف231595

دينا علي نارص337219
120إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبى

ي292016 121إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىمريم عالء ناجر

122إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىزينب قابل محمد231801

123إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىشيماء اموري عبد337692

124إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىرنا ابراهيم ليلو364950

125إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىزينة جواد عبدالرضا166393



ي426574
ن راضن 126إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىسهيلة حسي 

ن حمد محمد147306 127إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىحني 

128إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىضح اموري عبد333258

129إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىهدير مدلول حمزة332955

130إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىمريم عبد حميد328741

فاطمة علي كريم337800
131إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبى

ن جليل هاشم156799 132إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىبني 

فاطمة رحيم علي291979
133إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبى

134إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىقبس ماجد عبدالمهدي556984

بيداء ابراهيم علي154745
135إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبى

136إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىايات فوزي كاظم148111

137إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىافراح نعيم حسن291990

ي292103
ن
138إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىنور احمد صاف

ي شمران380343 139إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىطيبة خب 

ن وليد حاكم154573 140إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىيقي 

141إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىزهراء قاسم جبار156139

142إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىسحر اياد حميد156413

143إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىبتول قابل محمد292066

ن360342 144إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىطلبة نظام عبدالحسي 

145إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىنورالهدى عقيل جواد148926

رسل علي عبدالزهرة519332
146إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبى

ن جبار156065 147إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىنور حسي 

ن156014 ي حسي 
148إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىزهراء راضن

149إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىفاطمة مدلول حمزة332960

150إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىطيبة محسن عبداالمب 291958

ن فارس عبدالحمزة231789 151إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىبني 

عال مؤيد علي147702
152إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبى

153إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىزهراء نجم عبد147456

ن553737 154إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىرقية كريم عبدالحسي 

155إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىنورالهدى صباح محمود145970

ن كاظم519023 156إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىفاطمة حسي 

157إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىزينب كاظم عبد537891

158بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىختام رحمن عطية146119

ن رسن380302 159بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىنضال حسي 

160بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىلمياء هاتف جاسم380389

ة شاكر عبداالمب 380991 161بكالوريوسالديوانيه11742القادسيةأنبىامب 

ي محسن519205 بتول لعيبر
162دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبى

ن155735 163دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىسناء كظوم حسي 

164دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىفاطمه عبدالعباس ظاهر291589

165دبلومالديوانيه11742القادسيةأنبىاخالص رياض محمد156478

ي محلول148563 166إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىوجدان مب 

167إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىسهاد هاتف محمد381133

سحر عزيز محمدعلي291967
168إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبى

169إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىصفا حبيب نور519599

170إعداديةالديوانيه11742القادسيةأنبىورود عكرب محمد332817

1ماجستب (ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحيدر عبادي اعبيد544301

2ماجستب (ع)الزهراء 11743القادسيةذكرسعدون داود سلمان353039

3ماجستب (ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمد جاسم جابر353758



4ماجستب (ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد رحيم جبر355357

5ماجستب (ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمد حسن مزهر352310

6ماجستب (ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد رزاق كريم354965

7ماجستب (ع)الزهراء 11743القادسيةذكراثب  فواز كريم353848

ن صفاء عبد355106 8ماجستب (ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمعب 

9ماجستب (ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد خضب  كلف348385

10بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكررياض كاظم عطش348127

11بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكررحيم جبر فرحان551294

ن سلمان هيلس353087 12بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسي 

13بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرقضي حاكم جبار351762

14بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي جبر عباس352398

ي349743
15بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي طالل راضن

16بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمد خضب  كلف356829

ن صاحب حازم544366 17بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسي 

18بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكررياض هادي جياد348411

19بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرشايع كامل خضب 348256

20بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرقاسم سلبوح سلمان348608

21بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمثبن محي عبد350571

22بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرنجاح مري    ح جاسم350957

23بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعقيل عبد شعيب حميد350485

ن353473 24بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكررسول مطرود ياسي 

25بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعدي توفيق منصور354724

26بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد مجيد حميد544508

27بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكررشيد جعفر عبيد353982

28بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرناهض حاكم محمد348132

29بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسن عباس غافل347944

30بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرسعد عبد محمد356680

31بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي عباس حسن544322

32بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرزمان علوان هادي544408

ن قند348284 33بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

ن فاضل350407 34بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعالء حسي 

ن ارحيم عايد544491 35بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسي 

36بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرهاتف جواد كاظم354689

37بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرباسم كامل شناوة350460

38بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمد كاظم محسن352882

39بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكروليد صاحب حازم348018

40بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرياس حري منصور544331

41بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمرتضن حمزة هاشم349547

42بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرصباح عليوي حسن352601

43بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمد كريم سلمان353252

44بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرجعفر حمزة عسكر348334

45بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحيدر حسن صاحب354042

ن عالوي جبر350328 46بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسي 

47بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي عايد حميدي544492

48بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكررعد ثامر خضب 347925

49بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكركريم دخان شناوة352828

50بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي ابراهيم جساب351897

51بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد حمزة يارس355536



52بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد نور جبار348115

53بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراسامه حسن غازي349332

54بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعالء وناس سلبوح348361

55بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرنرص عبدالسادة عبيد544250

56بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمد ياس خضب 349680

57بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد فاضل جبار544132

58بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرخالد طالب عكموش355470

59بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي جواد كاظم348008

60بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرسالم عالوي جبر350301

61بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعباس حسن مزهر353500

62بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرزيد حميد مهدي556239

ى محمد358039 63بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي مب 

64بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرباسم محمد عواد336139

65بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد عبدالكاظم عبدالجبار353968

66بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمد قند حسون353857

67دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرسمب  حسن محمد347995

68دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكربسام سلمان جابر358131

هان544514 69دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرقيس منديل رسر

70دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرخالد صاحب خضب 544280

71دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعادل عبد ابراهيم544310

72دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمانع كامل خضب 348715

73دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرصباح حلواص عبد351668

ن عبدالهادي محسن352325 74دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرتحسي 

75دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرانور باسم حمادي348036

76دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرسالم جواد كاظم348143

77دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمصطفن ابراهيم عبدالجبار544710

78دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرضياء عبدالكاظم جبار352989

79دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعباس علي عطيه348428

ي محمد349111
ن
80دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمد صاف

81دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحيدر نوري عبيد354764

82دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمهند محيسن كاظم544263

83دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرقاسم كامل ظاهر354009

84دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعمار متعب محيسن348496

85دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمصطفن مهدي جابر355457

86دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمصطفن عباس شاكر355049

87دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسن حمد احمد351908

88دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسن رياض محمد353671

89دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي جبار عطية352719

90إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرسعيد فهد جازع352534

ن جبب  عكموش354913 91إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسي 

92إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرابراهيم وحيد كاظم349359

93إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعقيل نارص جالب348074

94إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرسالم عبد عبادة348453

95إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكروميض محمد عبدالرزاق352746

96إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرصفاء وناس سلبوح348372

97إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراسعد كفاح محمود544518

98إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد عدنان عبيد353289

99إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمسار ديوان عباس348540



100إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرقاسم جبب  عكموش353073

1ماجستب (ع)الزهراء 11743القادسيةذكرسيف علي حوران348964

ن كاظم حاكم353907 2ماجستب (ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسي 

ن هاشم355214 3دبلوم عالي(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرامب  عبدالحسي 

4بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمد عبداالمب  وداعة350377

5بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكررضا مطب  شناوة353099

ن مجهول355068 6بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكركاظم حسي 

7بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعمار مالك خضب 351837

8بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرزيد محمد شهيد351799

9بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي رحيم حسن352459

10بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرسالم شامل حمزة353900

11بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكركرار قاسم عبود353992

12بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرصادق جابر خضب 348576

13بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي طالب نارص359160

14بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمرتضن صباح علوان350622

15بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد هاشم مطر353613

16بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي خييجان مضحي349608

17بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرصالح لفته صاحب353873

ن مهدي نارص350154 18بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسي 

19بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمصطفن سعيد فهد352546

20بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكروسام رشيد حميد351999

21بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرذوالفقار صباح ابري  ىه354375

22بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسن كريم محسن544151

23بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد جبار هلول351576

24بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعباس فليح محمد348638

25بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمرتضن حيدر خلف355374

ن جواد553890 26بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد حسي 

27بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرسالم قاسم كحط350637

28بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحيدر عباس لفته348665

29بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرقيرص حاكم جبار353134

30بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكروسام محسن كيطان348106

31بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد لواء عبيد354778

32بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعباس نبيل علي350547

33بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراسعد سلمان صبار354704

34بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي عالء كاظم353338

35بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي خليل بري  ىهي352074

36بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمصطفن راسم محمد350892

37بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمد حامد يتيم355181

38بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي جبار نارص353517

39بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد جواد مهنا350229

40بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرزيد ضياء جبر352666

41بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكررائد عالوي فرحان347966

ن348208 42بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي حامد حسي 

43بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكركرار رحيم رسحان351427

ن352968 44بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمد سالم عبدالحسي 

45بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي قاسم حسون349381

46بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد نجم عبد353159

47بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد عبد محمد351320



ن349031 48بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي فايق حسي 

49بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمرزة نجم عبد354383

50بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكركرار طالب خيون349623

 علي كاظم544258
ن 51بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسي 

52بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد محمد عبدالكريم355698

53بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرسجاد سلمان شهاد353383

54بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمصطفن عدنان حمد351258

ن رحيم جبر352272 55بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسي 

ن352341 56بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرصفاء علي حسي 

ن مدلول348694 57بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

58بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرهيثم جبار زبيل349406

59بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرهشام حسون عليوي353937

60بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعقيل حسن صاحب355008

61بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمصطفن طالع محسن352292

62بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمود حيدر يتيم350269

63بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعبدهللا جميل عباس352515

64بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرهشام عبد داخل544201

ن قند348600 65بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد عبدالحسي 

66بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعباس ضياء عبدالرضا350215

ن عبدالسادة348093 67بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكررحيم حسي 

68بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعماد طارق جبار350610

69بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي محمد كاظم354899

ن354622 70بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرهيثم ميثم عبدالحسي 

71بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكربهاء وناس سلبوح348378

72بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكركرار رياض كاظم354848

73بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمد سلمان نهاد354744

74بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسن عبد جخم544345

75بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكررشاد رزاق شطب348763

76بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرابراهيم نعيم محسن352406

77بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحيدر فيصل يتيم355186

78بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكروليد طالب عكموش355192

79بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكريارس عماد جبار351938

80بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمسلم صالح عبد354813

81بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعمار جابر خضب 348735

ن544313 82بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسن جواد عبدالحسي 

83بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرفاضل ثامر خضب 350692

84بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسن مرزة كريم350668

85بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرسجاد بشب  شناوة351232

86بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمصطفن قاسم ايدام349504

87بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمؤيد مالك نارص354573

88بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعادل شافع مري    ح544130

89دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي احسان كاظم348172

90دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرسيف حسام محمد353732

ن جبار350475 91دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد عبدالحسي 

92دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمد مجيد حميد544511

93دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمد شايع شنشول358615

ى محمد351000 ن مب  94دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسي 

95دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمهيمن ثامر خضب 349355



96دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرسيف علي عباس349699

97دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحيدر رحمن نور350012

98دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراثب  عقيل مسلم355250

99دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي هالل جبار352011

100دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعقيل حسن فاضل350341

101دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرامب  جواد سالم351162

102دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمد قاسم كحط356937

103دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرسيف علي عطية348440

ن جواد كاظم349649 104دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسني 

105دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمد عبداللطيف جادر348227

ن سمب  محسن354928
106دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمعب 

107دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسن قاسم حسون349089

ي349722
108دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرضياء كاظم شاتن

ن نجم350290 109دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحيدر حسي 

110دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمصطفن عزيز شاكر349131

111دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرماجد حميد لكلوك349766

112دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمصطفن حاكم جابر355352

113دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرميثم كريم تركي477622

114دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد عبداالمب  محمد354998

115دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد مؤيد هادي544348

116دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد ارحيم عايد350174

117دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرجاسم صالح جبر348178

118دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكركرار نور جبار348268

119دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرابراهيم عبداالمب  صالح354729

120دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمد حليبص وناس349493

121دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرامب  طالب عكموش352734

122دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرنورا جعفر جبر348064

ن353187 123دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكروسام جبار عبدالحسي 

ي348759
124إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعبدهللا كريم غبن

ن لفته354783 125إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرسجاد حسي 

126إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي كاظم حميد544667

127إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي صباح ابري  ىهي358258

128إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمنتظر هاشم عبد350925

129إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكروليد كاظم جبر353654

130إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد مانع كامل348479

131إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحيدر حبيب ظاهر359347

132إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرصفاء وحيد علوان349220

ن فاضل349711 133إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحسن حسي 

134إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرسيف وسام جابر544737

135إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد شافع مري    ح544131

136إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرهيثم صالح حليبص330654

137إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمهدي جواد كاظم349637

ن احمد جبار544757 138إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسي 

139إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمجتبر جبار هلول351618

140إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي سعدي عبد355116

141إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرسجاد نبيل عبيد544384

ن جابر355491 142إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي حسي 

143إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي رياض مهدي350136



144إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرصفاء عباس عبدالحسن358341

145إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي حاكم جبار351918

146إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرجعفر محمد علي354062

ن لفته358520 147إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد حسي 

148إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحيدر رحيم حمزة351541

149إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمهدي سويعي عاجل353804

150إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرسجاد عباس كامل348722

151إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرشهاب احمد شدود350907

152إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمد جواد كاظم356787

ن عزيز رحمان353686 153إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسي 

ي358698 154إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمصطفن فاضل راجر

 علي544355
ن 155إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي حسي 

156إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي محمد حمزة349730

ن مدلول337211 157إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكركفاح حسي 

158إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي صباح عبدالكاظم544723

ن بشب  عبدالرضا349414 159إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرنورالحسي 

ن كاظم349470 160إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكركاظم حسي 

161إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرجعفر باسم لطيف354051

162إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحيدر كريم حسن351989

163إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمد شاكر عباس349242

 علي مدلول354016
ن 164إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسي 

 محمد علي350422
ن 165إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسي 

ن عماد خضب 518731 166إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسي 

167إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمرتضن ليث سعد354884

ن ذياب سماوي351806 168إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسي 

169إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسن سجاد جبار356630

ي358839
170إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعباس ماجد منحن

171إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرانور مهدي شناوة353049

ن عايد حسن349341 172إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسي 

173إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحيدر احمد حمزة350189

ن هاشم355201 ن عبدالحسي  174إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرامي 

175إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمد قند عبدعلي544134

176إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمد كتيب فهد353700

177إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمصطفن كاظم هدهود544693

178إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمد بدر مشجل349831

179إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد عبداالمب  عبدالكاظم355169

180إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحسن حبيب ظاهر357859

181إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرابراهيم عماد ابراهيم352371

182إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد حامد يتيم350838

183إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكركرار حيدر رياض544364

ن528251 184إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرجعفر عايد حسي 

185إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمد خليل بري  ىه352127

ن350510 186إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراحمد حسن عبدالحسي 

187إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحاتم عبدالكريم كاظم348745

188إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمدعلي عبداالمب  ظافر359209

189بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعلي كاظم زماخ544496

ي351247
190بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمد علي راضن

 علي كاظم555542
ن 191دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرامي 



 علي عطية349514
ن 192دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرحسي 

193دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرمحمد طعمة جبر348217

194دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكراثب  كاظم هارف359255

195دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرثائر فاضل احيول353788

ن353746 196دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعواد كاظم حسي 

197إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرغسان كاظم عجيل351204

198إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعامر خضب  عباس352484

199إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرعقيل سمب  كاظم353221

200إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةذكرجعفر عمران حريجة348317

1بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىفيحاء كاظم حمزة351016

ن قند348343 2بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىهمم عبدالحسي 

3بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىشيماء نور جبار357132

4بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىايمان جاسم حسن355673

5بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىايمان جابر عزيز352490

6بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىفاطمة لفته عبيد349574

7بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىاقبال محسن عباس544306

ازهار تركي ثاير348586
8بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبى

ن جبار544503 9بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزينب عبدالحسي 

10بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىسهام رسحان جاسم351275

ي جبر349448
11بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىمنال شمحن

ي350720 12بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزمن فاضل راجر

13بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىايمان عبدالعباس فرحان350826

14بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىنضال هادي لهمود352562

ن جواد553888 15بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزينب حسي 

سالي عدنان عبيد353278
16بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبى

زهراء علي شاكر351629
17بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبى

18بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزهراء عماد غانم352808

ة ابراهيم كريم358077 19بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىنصب 

ن حمزة يارس355657 20بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىياسمي 

21بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىمريم ناظم ايدام355094

ن قند348352 22بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىرنده عبدالحسي 

23بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىنغم عبداالمب  وداعة349817

24بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىاسماء حسون عليوي353110

ي349754
25دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىسعدية طالل راضن

26دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىحياة دخن حمزة352446

27دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىشادية جواد راجح350276

28دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىامينة محمد عباس355443

هناء رمضان غالي354680
29دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبى

30دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىسحر جابر صياح555538

31دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىرشا محمد يوسف348086

32دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىاشواق جاسم شاكر351285

33دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىاشواق حسن خليف544221

34دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزهراء شالل صيهود353575

35دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىامنة عبداالمب  وداعة349788

36دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىنجاة عبد داخل544193

37إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىنادية ديوان عباس348567

38إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىعهود مراد كاظم334246

ي351222
39إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىجنان كاظم راضن



ن جابر شالل350937 1ماجستب (ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىهيلي 

2ماجستب (ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىامنة كاظم هدهود354587

3بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىرؤى كاظم هدهود348679

4بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىنور عزيز يوسف353720

5بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىعلياء محسن سدخان348192

6بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىفاطمة حياوي مجيد349927

ق مالك نارص349690 7بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىاستبر

8بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىعذراء باسم جواد348516

9بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىرواء منعم كريم353443

10بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىارساء حسن مزهر354975

11بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىنبض رياض عبدالرزاق352847

12بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزهراء حامد خضب 544320

13بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزهراء فالح عدنان349441

14بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىاالء جواد سالم353425

15بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىنريمان فؤاد كاظم348768

16بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىغيداء فاضل عبدالزهرة350504

ي350732 17بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزهراء فاضل راجر

18بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىرسل سعد عزيز355232

ن348940 19بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزينب فايق حسي 

زهراء نبيل علي350539
20بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبى

21بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىرشا شامل حمزة352024

زينة علي هالل348912
22بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبى

23بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىهدى عبدهللا حمد350393

24بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىنغم محمد عودة351929

ن جابر355505 25بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىرحاب حسي 

26بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىفاطمة جاسم محمد348056

27بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىمنار ديوان عباس348536

28بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىازهار حاكم عبدالزهرة354555

ي عبد348651 29بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىفاطمة ناجر

30بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىنرسين حمزة يارس355561

31بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىحوراء احمد يوسف352052

32بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىكوثر سالم حمزة351822

33بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىنرسين قاسم حسون349051

34بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىدنيا قيس عبد352226

35بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىعلياء حنيطل حسن354798

36بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىضح مكي جاسم351770

37بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىنرجس خليل بري  ىهي352141

38بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىرندة خالد حنتوش348699

ن مجهول349859 39بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىرسل حسي 

40بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىحوراء مرزوك حسن350870

ن352912 41بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىهدى سالم عبدالحسي 

42بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىعبب  كاظم هريس351367

رسل علي جبر352382
43بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبى

44بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىندى عباس مكوطر350354

45بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىنىه رزاق كاظم355411

46بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىصابرين شامل حمزة351303

47بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىفاطمة خليل بري  ىه353150

48بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىنبا مازن خضب 349181



49بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىحنان صالح ورد351381

50بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزهراء محمد عبد354537

51بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىدعاء صاحب عوجان351334

ن خضب 351354 52بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزينب ياسي 

53بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىاسيل حمزة يارس355548

ن عبدالزهرة350497 54بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىفرح حسي 

ن عبدالصاحب351790 55بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىمرفت امي 

56بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىسارة جاسم محمد555533

57بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىرجاء جبار هلول351557

58بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىهدى صالح ورد544269

59بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىايمان بدر جويد349369

60بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىهويدة فاضل غثيث351531

61بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىشهد فاضل عبدالزهرة354362

62بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىهديل حمادي حسون349386

63بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىحوراء فاهم حسن348788

64بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىاسيل مانع كامل349432

65بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىرقية جواد مهنا351415

ن349021 66بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىخديجة فايق حسي 

67بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىاخالص نبيل علي354606

68بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىاشتياق حنيظل حسن354789

69بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىاسماء جميل فرحان350579

70بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىساجده مرزه كريم350681

71بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىنورس قاسم حسون349083

72بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىنور صالح ورد349484

73بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىمريم فالح عدنان354548

74بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىنور عباس هادي355083

75بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزهرة نوري عبيد348618

76بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىسماح رحيم جبر349165

77بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىدعاء جبار هلول351783

78بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىغفران جواد سالم353587

79بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىسحر شايع كامل348236

80بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىفاطمة خالد رسن353120

81بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىكوثر ناهي محمد348300

82بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىسلوان صالح راشد350258

هبة علي كاظم544208
83بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبى

ن348977 84بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىامنة فايق حسي 

85بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىمروة حميد مهدي556234

ن354944 86بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىسندس مهدي حسي 

87بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىحوراء كتيب فهد354738

88بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىرشا رحمن عبدفلحي350436

89بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىرويدة جاسم عليوي348750

90بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزينب محمود طاهر354716

91بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىرسل كامل جبار354721

92بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىامنة جبار جاسم349887

93بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىصفاء صالح جبر348658

94بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزهراء صبر خلف555545

95بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىرند ضياء جبر352727

96دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىشيماء سلمان نهاد352775



97دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىشهالء عباس حويل348709

98دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىهيام عبداالمب  حسون353486

99دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىسارة صباح زيدان352356

100دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىعال عواد كاظم350448

101دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىرسادق احمد عبدالزهرة351194

102دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىداليا محمد عبدالكريم355686

ن351177 103دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىغسق هاشم ياسي 

ن هادي348631 104دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىاديان حسي 

105دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىفاطمة مازن خضب 349873

106دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزينب عالوي عبد352757

107دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىايمان ديوان عباس348556

108دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزينة جابر عزيز352502

109دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىرسل احمد جبار544329

110دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىسىه نوري عبيد349955

111دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىسارة عباس لفته348523

112دبلوم(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزهراء حسن مزهر354986

ن544730 113إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىهناء جبار عبدالحسي 

114إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىفاطمة سعدون كريم348275

115إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىنورالهدى سالم عبدالسادة349523

ن هلول351597 116إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزهراء حسي 

ن عجة350984 117إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزينب حسي 

118إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىلينا غازي عبيد358478

ن عواد351505 119إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىرقية حسي 

120إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىفرح عزيز شاكر357685

121إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىسارة جواد مهنا350247

122إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىتبارك ستار جابر561576

علي جاسم لطيف359734
123إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبى

ي350706 124إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزينب سامي راجر

125إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىهاجر جبار كاظم350595

126إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىغفران قاسم حمادي277891

127إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىرقية سعيد فهد353532

ي354894 128إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىهدى خالد راجر

129إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىفاطمة ناهر مراد348044

ي354656
130إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىعلياء محمد ماضن

131إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزهراء حبيب محمد349397

132إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزينب حسن مزهر354995

133إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىنور جعفر عنون354420

ن350519 134إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىحوراء حسن عبدالحسي 

نور نبيل علي350558
135إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبى

136إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىرباب عالوي عبد500830

137إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزينب علي جبر355426

138إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىانتصار حميد حمزة351490

139إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىفاطمة جبار كاظم351443

140إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىاالء حسن مدلول349981

ن خضب  عباس348030 141إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىبني 

142إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزهراء ناهر مراد354345

ي358404
143إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزهراء محمد ماضن

144إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىمريم جابر خضب 358642



145إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىايات عزيز شاكر349156

ن350527 146إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزهراء حسن عبدالحسي 

ن349775 دعاء علي حسي 
147إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبى

148إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىمنار شاكر عباس357423

149إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىزهراء سعدي عبد355133

150إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىصبا شايع كامل348245

ي358743 زهراء سامي راجر
151إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبى

152إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىضح صالح حليبص330694

دعاء علي وناس544741
153إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبى

154بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىمريم محمد عبد352423

155بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىاالء ديوان عباس348310

156بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىاسيل جاسم محمد353002

ن عباس544377 157بكالوريوس(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىاغالية حسي 

158إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىاحالم كيطان ترف349233

ن347981 159إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىرسمية كاظم حسي 

160إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىازهار فيصل حميد350656

161إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىفائزة فرحان هاشم155751

ن عبد544326 162إعدادية(ع)الزهراء 11743القادسيةأنبىافراح حسي 

ن343369 1دكتوراهكميل بن زياد11744القادسيةذكرثائر صكبان حسي 

2ماجستب كميل بن زياد11744القادسيةذكرعبداالمب  زامل لطيف184870

3ماجستب كميل بن زياد11744القادسيةذكروليد حسن حميد185645

4ماجستب كميل بن زياد11744القادسيةذكرهدير محمد فرحان423927

5ماجستب كميل بن زياد11744القادسيةذكربشب  محمد فرحان185797

6ماجستب كميل بن زياد11744القادسيةذكررعد فرحان شهد185697

7ماجستب كميل بن زياد11744القادسيةذكررائد جاسم كاظم343573

8ماجستب كميل بن زياد11744القادسيةذكرمرتضن نبيل مرتضن343541

ن336738 9دبلوم عاليكميل بن زياد11744القادسيةذكرحيدر جاسم حسي 

10دبلوم عاليكميل بن زياد11744القادسيةذكراثب  محمد فرحان380607

11بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعقيل شاكر عبيس343325

12بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكروليد علي فليح521525

ن336920 13بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسن مالك حسي 

ن424340 14بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكراحمد عبدالرزاق حسي 

15بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرقيس تركي مغب 336823

16بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرلطيف دينار حمزة343384

ن185868 17بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي ماجد حسي 

18بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرابراهيم هاشم محمد336817

19بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرفاضل عليوي كحيط193768

20بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكركرار نجاح عبدالجليل336716

21بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد كاظم خلف336766

 جاسم علي185802
ن 22بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسي 

23بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرنبيل حميد شاكر380507

24بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرميثم فالح صيهود422455

25بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرماهر عبدهللا جواد521528

26بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرضياء تركي مغب 336819

27بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرخضب  عباس فاضل521572

ي521532
28بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكراحمد رياض راضن

29بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرجاسم عبادي عجرم193697

30بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكربسام عزيز عبود193614



31بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسن حمزة حسن184951

ي193678 32بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكربشب  خضب  مرسر

33بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعامر عبدهللا جواد343628

34بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرجاسم محمد نايف521522

35بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكركريم محمد جبر193638

36بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرناظم شالل صاحب343294

37بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكراحمد عباس تركي185608

38بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي عبدالرضا حسن184906

39بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرقاسم محمد محيسن193706

40بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرسهيل نجم عبود193733

41بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرصالح حميد عبد185710

42بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرامب  محمد فرحان184890

ي559754
43بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرمهند حامد راضن

ن193772 44بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكركاظم جابر حسي 

45بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعالء حامد كاظم337000

46بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرباسم محمد محيسن185826

ن380637 47بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعباس حبيب حسي 

48بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرزيد خليل ابراهيم336973

49بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعالء حاكم فضالة185587

50بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرابراهيم خليل ابراهيم423838

51بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسن فرحان عبود336660

52بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكراحمد عباس عواد343681

ن سعيد184834 53بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي حسي 

54بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد صالح حبيب380614

 دلي اليذ521554
ن 55بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسي 

56بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرباسم مايح بدري386261

57بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمود فليح حسن423878

58بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرحيدر سامي فاضل193589

59بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي غازي سلمان337004

60بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرهشام زيدان اسود343607

61بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد فليح حسن184953

62بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرمهند رحمن بعب 422350

63بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي ابراهيم عبدالجبار380631

ي جبار184848
64بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي شمحن

65بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرليث رياض مزهر518497

66بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي نجاح عثمان521592

67بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرحيدر سعد عبد551343

68بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرسعيد جبر فارس185616

69بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرمرتضن فليح حسن343646

ن مهدي193635 70بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرامجد حسي 

 علي193644
ن 71بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرمسار حسي 

72بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكراحمد عالء معبد380623

73بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكراحمد وناس كلف185692

74بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعقيل ماجد جميل185839

75دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرنبيل جهاد عبدالسادة343618

76دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكراياد كاظم عبيدي521531

77دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرعقيل مزهر حسناوي185726

78دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسن كاظم حمد336657



79دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرصفاء مهدي خلف193747

80دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرقضي شبل اسود193612

81دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرجمال عبدالكاظم وناس185806

82دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكربشب  عباس طه343521

83دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكراركان عبيس فرحان208832

84دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكراحمد ذياب فرحان193761

ن نعمة336796 85دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكراحمد حسي 

ي185823 86دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرقاسم زواد مرسر

87دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمود مهدي كاظم193682

88دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي جواد علوان193631

89دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكراحمد مهدي فرحان193775

ي غافل336977
90دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرحيدر حسوتن

ن183288 91دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرنارص علي عبدالحسي 

92دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكراحمد شعالن صاحب559764

ن343604 93دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرمالك حسن عبدالحسي 

94دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرمنترص رزاق علي193355

95دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرخالد غالي عبد521546

ن كشاش193591 96دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي حسي 

ن336866 97دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرطيف ابراهيم عبدالحسي 

98دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرفالح حسن مسب 521519

ن184979  علي عبدالحسي 
ن 99دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسي 

ن مكصد عايد184892 100دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسي 

101دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكراحمد فليح حسن185799

102دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد حاكم فضالة193602

103دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرسجاد حاكم فضالة185781

104دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد حميد عوزان521523

105دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي شالكة عباس193746

106دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرصفاء عبدالكريم كاظم336953

ن عبدالرضا هارف193580 107دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسي 

108دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد علي عبدالكاظم193655

 عبدعلي185718
ن 109إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد حسي 

110إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكراحمد جميل كاظم185792

111إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمود شاكر شمران193701

112إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرحيدر كريم لفته183351

113إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكررسمد داود سلمان184961

114إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرلبنان اسود حميد185584

115إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكراحمد كاظم مكروص184940

116إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرعبداالمب  عزيز وزير193246

117إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرعبدالكاظم دلي اليذ521543

118إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسن مسب  عباس521520

119إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي جالوي جاسم521558

ي343597 120إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرقسمة مظلوم عرتر

121إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكررامي كاظم رهيف336667

122إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرحيدر طارق عبد185750

123إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرسيف سالم دخيل343593

 علي سعد184977
ن 124إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسي 

125إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكررائد جالوي جاسم185775

ي336684
1ماجستب كميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد حامد راضن



ن شاكر185734 2ماجستب كميل بن زياد11744القادسيةذكربهاء حسي 

3دبلوم عاليكميل بن زياد11744القادسيةذكرعبداالمب  فاضل عليوي193400

4بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرحيدر احمد فاضل193257

غام عدنان شاكر185610 5بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكررصن

6بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرحيدر شالل صاحب193632

7بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكراحمد جاسم علي185811

8بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكركرار عبدالجليل طرويل193716

9بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد حسن زغب 521538

10بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعقيل سامي فاضل193683

11بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكريوسف بلبل دوهان193741

12بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد سمب  عزاوي193237

13بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرنجاح مجيد حسن193268

14بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكراسعد نعيم حسن193753

15بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد سعود نور193752

16بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرهشام سليم صالح184960

17بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرانور شايع عائد185895

18بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرغسان عسل وناس336832

19بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكراسامة كاظم علوان184835

20بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرمصطفن عنيد كاظم184872

21بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكروسام عباس حسن193773

ي كاظم185606 22بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرسلوان صبر

23بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرزيد ناهي مراد521584

ن جبار193583 24بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي حسي 

25بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي مهدي عيدان343173

26بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكراحمد حموز عبيد193703

27بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسام رحيم جليل343551

28بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرصادق حسن حميد193730

ن193667 29بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكربراق كاظم حسي 

30بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد سعد سعيد184903

31بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعالء مظهر مشجل380565

32بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكراسعد حبيب ساجت185782

33بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكراحمد عدنان سلمان380594

 صالح دلي193695
ن 34بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسي 

35بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكراكرام هادي فجر380628

36بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرامب  سالم عبداالمب 193715

37بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي شالل صاحب193760

38بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرانصاف عويد خليفة184880

39بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكريوسف عبدهللا جبار521583

40بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرحيدر علي هاشم336838

ن هالل521573 41بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعالء عبدالحسي 

42بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد عبد غالب184882

43بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرصفاء حامد كاظم336982

44بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكراثب  عباس جياد193778

45بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرصفاء هالل غانم185768

46بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعليوي رشيد عبد336776

47بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرامب  علي عبد185698

48بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد فرحان شهد193340

ن محسن جاسور336915 49بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسي 



ي559699
50بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعبدهللا حامد راضن

نع عبد380621 51بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرامجد ازعب 

52بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرحميد محيسن عنون184955

53بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي عماد بدري193649

54بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرمرتضن محمد دخيل184832

55بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسن علي كاظم184920

56بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعالء ابراهيم محمد336722

57بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي مهدي فرحان193734

58بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرحبيب بشب  عبد193658

ي343504
ى راضن 59بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعامر مب 

60بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرمصطفن نارص مجيد343637

61بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرصالح سعد عليوي521529

62بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكراحمد خليل حميد185765

63بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكركاظم عدنان جليل343690

64بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكراحمد حسن محمد193777

ن فرهود184889 65بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرسماح حسي 

ن شاكر185731 66بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرشفاء حسي 

ن سالم حمود554034 67بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسني 

ن185817 68بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرامب  كاظم حسي 

69بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرمصطفن فاهم نعمة185721

70بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرغيث حسن فليح185748

71بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرماهر جميل جبار193766

72بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكراحمد ناظم جودة343220

73بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرمروان عدنان سلمان380579

74بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي احمد عبد193391

75بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرمصطفن رحيم صباح343158

ن193659 76بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي نارص حسي 

77بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرنعيم حمزة عبود193594

78بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي عدنان عجة422490

79بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرمرتضن سعيد عبد497404

80بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرالعالء صالح عادل193617

81بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسن عبدالرضا حسن185565

اد184840 82بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرميثم علي رسر

83بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي عدنان شاكر185632

ن غرب336732 84بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعالء حسي 

85بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي رزاق جبر336939

86بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرزيد خالد هليل559774

87بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي عبداالمب  كريم185893

88دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد حمزة شجاى193728

89دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي سعد عبد521560

ن هادي185596 90دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرعالء حسي 

91دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكروسام رحيم عبدزيد185762

92دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد جاسم علي185809

93دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكررسول رعد داود185848

94دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد عبدهللا حمزة193462

95دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرسلوان محمد كامل193424

ن336755 96دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرامجد كاطع حسي 

97دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرعباس فاضل هالل343139



98دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرمخلد رحيم سوادي184883

99دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرصالح عبدالرزاق سالم185663

100دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرعبدالخالق فليح حسن185882

101دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرمصطفن محمد دخيل185834

ي193750
102دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرزيد كريم حسوتن

ن عبداالمب 184985 103دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد حسي 

104دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرمروان حليم عبدالكاظم185830

ن حسن فليح185746 105دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسني 

106دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي الهادي ضياء هادي424657

107دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرمسلم عبداالمب  كريم185894

ن شداد336904 ن تمكي  108دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسي 

109دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرامب  فاهم نعمة185724

110دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرعصام جمهور طالل184858

111دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي رافع خشان184845

112دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرذوالفقار عدنان جابر437517

113دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكروليد خالد طحيور184878

114دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرقضي جبار حمد193452

 علي عبد424131
ن 115إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسي 

116إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرعبدالحميد فاضل عليوي336721

117إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرسيف اسعد عبدالحليم184988

118إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرعقيل جليل ساجت185919

119إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرمصطفن رحيم كاظم336711

120إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد عبدالمحسن علوش183267

121إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرامب  سالم دخيل343705

122إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرمنتظر بشب  عباس343530

123إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكركاظم عبدالرزاق سالم193647

124إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسن جميل رسحان193669

ن خطاب عبدالجليل193382 125إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسي 

126إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرامب  سهيل نجم193430

127إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرمصطفن احمد سالم184917

128إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرارشد ناظم جودة336665

129إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسن داود كلف185714

ن185871 130إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكربهاء جميل عبدالحسي 

131إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد صالح عادل193337

132إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرمرتضن كريم حنت336725

ن محسن380598 133إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرسجاد عبدالحسي 

134إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرعبدهللا خالد علي193720

135إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرامب  حيدر عيدان336924

136إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرمصطفن حسن برهان193661

 علي عبيد559778
ن 137إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسي 

138إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرحامد فليح حسن336858

139إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرامب  عبداالمب  هادي185921

 علي رشيد424686
ن 140إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسني 

ي حمزة343694 141إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسن مب 

142إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكراحمد عبدلكريم عبدالحمزة424591

143إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرنور عماد عبدالمنعم193374

144إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي عباس حسن185874

145إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرحيدر جواد كاظم183220



146إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرامب  احمد دخيل185915

147إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد لبنان اسود183383

148إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرمصطفن حامد كريم185903

149إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرخرصن فليح شالكة343693

ن راهي شمران380643 150إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرياسي 

151إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكروالء حامد كاظم336996

152إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرصادق رسحان نارص424527

وش183373 153إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرامجد عبدالكالظم حب 

154إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرسجاد محمد كامل193419

155إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسام سليم صالح183358

156إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرجعفر رسحان نارص424073

157إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرحمزة حسن محمد193234

158إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسام رحيم عبدزيد184965

159إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرامب  محمد كاظم336759

160إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرمرتضن رحيم عبدزيد184967

161إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرحيدر عايد محمد193278

162إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرفاضل علي عبيد185898

163إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرحيدر حبيب ظاهر193593

164إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرقاسم غازي رابح183249

165إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد موس سلطان521516

166إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكراسعد حبيب غانم521591

167إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرامب  غالب مكي521535

168إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرمنب  غانم نارص193259

169إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرعبدالرحمن نوري غزاي183194

170إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرسجاد رعد داود521594

ن عبيد193276 ي حسي  171إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرناجر

172إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرمرتضن احمد شالكة184963

173إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرميثم عباس جويد193756

174إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرسجاد حسن حميد193416

175إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرعباس ستار سعيد559749

 عبداالمب  هادي185902
176إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرمصطفن

 علي كاظم336871
ن 177إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسي 

178إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرحيدر حبيب ساجت184964

 علي424638
ن 179إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي حسي 

180إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكررافد كاظم رهيف183204

181إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد جواد لفته184841

182إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرمؤمل زمان شهيد336901

183إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي رياض مزهر518430

ن تكليف شداد521526 184إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسني 

ن عباس حسن185908 185إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسي 

186إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكريحب  فليح شالكة336799

ن خليل حميد185913 187إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرمعب 

188إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرصادق فاضل عبدالزهرة193458

189إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرعبدالعباس فاضل عليوي185845

190إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرسجاد كريم حاجم183380

191إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرليث مصطفن هاشم185832

يف184959 192إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد عامر رسر

193إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي كريم حنت183208



194إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرزيد كريم خضب 183278

195إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي رسول فالح183385

196إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد خليل حميد185911

197بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةذكرمهند عبدالكاظم لطيف380640

ن عبيد184899 198دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي حسي 

199دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرمحمد عباس غافل193243

200دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكركاظم جودة جالب193742

201دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكربشب  حمود جاسم193714

202دبلومكميل بن زياد11744القادسيةذكرعلي جبر فارس193272

203إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرمنشد عايد هالل185652

204إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرحسن مزهر حسناوي380552

205إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرهاتف عبد لهو185814

206إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةذكرجواد كاظم حنص336991

اسالم علي صدام185656
1دبلوم عاليكميل بن زياد11744القادسيةأنبى

2بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىتغريد فاضل عباس343342

3بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىرباب هادي لفته185804

4بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىسندس موس جاسم343248

ن جاسم380517 5بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىانيسة حسي 

6بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىحبيبة هاشم محمد343254

7بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىميعاد خليل عوض185701

8بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىعتاب حاتم هاشم521517

9بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىعهود عبدمسلم عطية185777

ي185603 ين حسن مرسر 10بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىشب 

11بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىحال طعمة عواد328336

12بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىاسيل زهب  تايه185863

ن184975 13بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىاسيل كاظم حسي 

14بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىابتسام نعمة عبيد521539

15بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىانتصار كاظم جاسم184897

16بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىسناء مهدي فرحان193740

ن دعاش185753 17بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىايمان حسي 

ن دعاش185785 18بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىهدى حسي 

19بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىلببن عبدالكريم عبدالحسن193585

20بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىهدى سهيل نجم343676

نور عبدالكاظم دلي521550
21بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبى

22بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىزمن درب نعمة380571

23بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىخديجة جابر راهي185745

24دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىندى كاظم خنجر193641

25دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىاحالم عباس عبد184886

ى نهلوك عاشور184875 26دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىبرسر

ى وناس امانة193671 27دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىبرسر

28دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىامال عيىس شاكر184863

ن عبيد521521 29دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىنضال عبدالحسي 

30دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىعلية جبار طاهر184929

31دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىنجاة عبدالهادي حاتم185678

32دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىسلوى يحب  موحان184908

33دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىاقتدار سعدي صالح193722

34دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىسناء عبدالزهرة عبود184981

ير مسب 380610 35دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىعذراء رسر



ي184934 مدينة مظلوم عرتر
36دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبى

37دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىبيداء رزاق جبار184907

38دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىهناء عزيز نور336890

39دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىسارة رزاق جبار184916

ي551353 حسنة مظلوم عرتر
40دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبى

41دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىرشا شاكر عطية184950

42دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىهديل صالح هادي193767

43دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىايمان حميد خريبط336949

ة شناوة هندي185887 44إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىسمب 

45إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىاخالص حسن جودة185790

1ماجستب كميل بن زياد11744القادسيةأنبىمريم عماد مراد336804

2ماجستب كميل بن زياد11744القادسيةأنبىبتول جابر راهي185705

3ماجستب كميل بن زياد11744القادسيةأنبىاثار رزاق عبداالمب 184978

4بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىحوراء فالح فضالة423588

ي جبار184849
5بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىنداء شمحن

6بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىصابرين عناد جاسم193590

7بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىبسمة عبهول خلف343625

ن خضب 521536 8بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىرسل حسي 

9بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىزهراء نوري غزاي184852

10بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىزهراء ابراهيم عبدالجبار336750

11بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىمها حيدر عيدان336932

12بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىري  هام ناظم عبد343488

ن عادل فاضل185708 13بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىحني 

14بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىبتول داخل جيثوم382100

15بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىسارة ربيع خرجان193442

16بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىهاجر كاظم مهدي336673

نورالهدى علي سعد184935
17بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبى

18بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىاصيل عبد هارون نارص424159

19بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىجنان رحمن مطر424571

ن193656 20بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىايمان موس حسي 

21بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىمروة عطلة عبدالكاطم183339

22بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىهدى صالح كاظم193732

23بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىنورالهدى سعيد عبد315134

24بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىانسام رحيم حسان343184

25بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىعلياء فاضل كلف336688

26بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىرغد داود مخيف193770

27بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىوالء عماد بدري521588

28بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىايمان فالح جاسور184888

29بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىفاطمة ظاهر مذخر193749

30بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىالهام محمد عبدهللا336895

31بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىمروة عبادي عجرم193598

32بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىهدى كاظم علوان184836

33بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىزهراء رحيم خلف184900

34بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىنور حاكم زامل380863

35بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىافراح حمزة شجاى193726

36بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىرسل باسم عبد193653

37بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىصابرين عدنان كاظم184893

38بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىسىه حيدر عيدان336849



39بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىفاطمة كريم حسان521540

ي422416
40بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىنهاد رياض راضن

41بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىمبن نعيم حسن193754

42بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىرسل صادق باقر336962

43بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىمناهل صالح عبداالمب 193673

ن كاظم184873 44بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىرواء حسي 

45بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىوفاء محمد جودة184973

سارة علي عبيد184945
46بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبى

47بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىمروة عباس عواد343685

48بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىرنا جميل سلمان193610

49بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىزينب جواد علوان193625

50بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىساجدة عماد مراد421993

51بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىزهراء كاظم اسود437746

دعاء علي عبيد559781
52بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبى

ي جبار183187
53بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىزهراء شمحن

54بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىدعاء محمد جعفر315706

55بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىنور مسلم وناس380525

56بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىتمارة صالح عبداالمب 193675

57بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىهبة عماد مراد421965

58بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىهناء محمد جودة184971

59بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىنورالهدى حميد حسن185561

60بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىهدى ذياب سماوي184910

61بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىزهراء رزاق محمد554771

ن سلمان424249 62بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىسيماء حسي 

ي380585
63بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىغفران رياض راضن

64بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىغفران شاكر كاظم185568

ن184954 65بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىدعاء ماجد حسي 

66بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىارساء رزاق جبار185881

67بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىريام نعيم حسن193755

68بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىضح باسم عبد336944

69بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىهند عبدالمطلب كامل220660

ن هادي185689 70بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىدعاء حسي 

71بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىنور صالح مهدي184911

72بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىرغد حمزة شجاي193727

73بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىفاطمة فالح جاسور185716

علياء علي عبدالكاظم184941
74بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبى

75بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىسماح نوري غزاي184857

ن336701 76بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىدعاء كريم عبدالحسي 

77بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىفضاء مهدي فرحان193737

78بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىشيماء جاسم عبدهللا193710

ن خليل حميد185770 79بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىهيلي 

80بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىحل كاظم عواد380604

81بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىغفران كريم مضخر184877

82بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىرسل سعد داود184937

ن محسن380574 83بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىسمية عبدالحسي 

84بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىاورانوس فالح هادي184846

85بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىبسمه محمد رحمان185755

86بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىايمان ناظم عبد343498



87بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىصابرين قاسم عبدالحسن336828

88بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىغفران عبدزيد غازي193763

89بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىهبة صالح مهدي184944

ي184860
90بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىزهراء رحيم حسوتن

ن185841 91بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىزينب حنظل عبدالحسي 

92بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىانغام محمد عبدهللا336909

فاطمة غالي عبد336745
93بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبى

94بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىايثار عبدالكاظم مجيد184969

95بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىصابرين موس سلطان521515

96بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىنور محمد كاظم185674

صفا علي حسن184901
97بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبى

ختام علي عبيد184946
98بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبى

99بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىبيداء سلمان مهدي336729

100بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىفاطمة كاظم زياد336698

101بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىزهراء فرحان شهد193263

102بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىمروة جواد علوان336650

103بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىليل وناس عبد184862

104بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىهدى ربيع خرجان193435

105بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىنرسين عبد هارون نارص424183

106بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىاسماء رزاق عبداالمب 183318

ن193663 107بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىمروة كاظم حسي 

108بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىحنان حسن محمد193229

109بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىرواء عبد هارون نارص424731

110بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىهدى مسلم كاظم336810

111بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىزينب خطاب عبدالجليل193707

112بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىدعاء كريم حسان184839

ن كاظم437610 113دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىزهراء حسي 

114دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىارساء عباس جواد185643

انغام علي منصور336883
115دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبى

116دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىرند عامر هاشم184919

117دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىحنان عبد جرى380641

ن184868 118دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىزهراء حبيب حسي 

زهراء خالد علي185758
119دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبى

120دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىسارة مجهول محمد336879

ي557143
121دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىغفران محمد راضن

122دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىمروة كطران رستيب339215

123دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىامال كاطع علكم343710

124دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىدعا فاضل عبدالزهرة185709

125دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىخمائل عداي عائش424389

126دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىمبن عيىس جعفر184938

127إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىزينب رحمن ظاهر185906

128إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىسحر كاظم شالل184842

ن حميد جاسم185706 129إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىياسمي 

130إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىنور رضا خضب 343437

ن راهي بعيوي185885 131إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىبني 

132إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىزينب عامر هاشم183377

رسور عبدالكاظم دلي521596
133إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبى

134إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىهند احمد جبر343687



135إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىهديل ناظم عاجل358181

 تركي184931
ن 136إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىعلياء حسي 

137إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىهدى حازم كامل219694

138إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىكوثر ميثم فالح521587

ن جابر حميد521564 139إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىبني 

ن حسن خضب 184885 140إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىحني 

141إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىمريم حسن جهادي183328

142إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىرسل رضا خضب 343614

143إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىحنان شايع عائد380533

144إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىفاطمة عادل حاكم193686

145إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىروان عبداالمب  عزيز193247

146إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىعذراء ربيع خرجان193409

147إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىاصيل جابر حميد521565

ى خالد كامل423777 148إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىبرسر

149إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىرسل زغب  حمزة521589

150إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىنرجس جابر منىهي343697

ختام عبدالكاظم دلي521597
151إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبى

152إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىزهراء كاظم شالل183202

153إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىمريم سمب  حسن193240

154إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىصفاء عواد كاظم336792

155إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىزينب كريم امانة193363

156إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىزهراء عبداالمب  زامل193712

157إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىزهراء يونس مطرسر185837

158إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىنور جواد كاظم183223

159إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىزينب عباس جويد193469

160إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىحوراء كريم محمد193351

161إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىنبا خيون كشاش183364

ن فاضل رحمن193395 162إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىهيلي 

163إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىايات جابر منىهي343701

164إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىزينب فاضل مضخر183216

165إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىزينب هادي كاظم184867

166إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىنريمان عبداالمب  جبر185889

167إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىصدى كريم مهاوش336786

ي183231
168إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىحوراء رحيم حسوتن

ن193252 نور علي حسي 
169إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبى

ن شعالن380545 170إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىكوثر حسي 

171إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىفاطمة فيصل نوري521514

ن هادي185891 172إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىرقية حسي 

173إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىشهد غالب مكي521524

174إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىنور مرتضن ساجت183369

175إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىمروة جليل ساجت183366

176إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىبلقيس عبدالكاظم عكار183378

177إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىرسل جابر حميد521567

178إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىنور ستار سعيد559758

ن185878 179إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىرسل عقيل حسي 

ن محمد صادق185743 180إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىبني 

181إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىامنة عقيل عكموش185897

182إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىهدى ستار جبار184927



183إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىنورة صالح غالب336704

184إعداديةكميل بن زياد11744القادسيةأنبىنور عادل حاكم193685

عروبة صالح دلي193690
185ماجستب كميل بن زياد11744القادسيةأنبى

186بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىحميدة عبدالحمزة كريم193757

187بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىتغريد غانم عبدالزهرة424428

188بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىشيماء ديوان عباس193639

189بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىسهاد سعد سعيد184904

190بكالوريوسكميل بن زياد11744القادسيةأنبىشيماء عبد حمزة193771

191دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىوجدان نوري هاشم193719

192دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىختام محمد هندي193724

193دبلومكميل بن زياد11744القادسيةأنبىسهاد حسن طالب193606

1دكتوراه(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرصالح عامر ابوهونة556866

ن334062 2ماجستب (ع)الكاظم 11745القادسيةذكراثب  اعالن عبدالحسي 

3ماجستب (ع)الكاظم 11745القادسيةذكرفائق حامد جبورى560201

4ماجستب (ع)الكاظم 11745القادسيةذكراسعد صعصع عكرب149815

5ماجستب (ع)الكاظم 11745القادسيةذكرسالم جاسم دايخ334658

 علي محمد334743
ن 6ماجستب (ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسي 

7دبلوم عالي(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرضياء عباس عبدالرضا71581

8بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرقاسم كاظم عباس146316

9بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرنجاح صعصع عكرب334510

10بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرموس كريم كرمول146662

11بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحمزة جادر عبدالصاحب147513

ن ابراهيم كاظم510601 12بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسي 

13بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد هادي فراك65490

14بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحيدر طارق جميل334419

15بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمثبن وناس حتحوت334137

16بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعالوي عواد كاظم146004

17بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرفاضل خرصن جابر334314

18بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرفالح مهدي جواد510598

19بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمنذر عطية عباس146529

20بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرموس عبد عبدهللا145602

21بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحازم طالب محسن510595

22بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرانور حسن كريم510712

23بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكررعد حمزة حسن61576

24بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمحمد جاسم محي510622

25بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد جدعان عبدالسادة62640

26بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراثب  ناظم جبر334579

27بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراسامة كريم علي147043

28بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد صالح خضب 71608

29بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمحمد عبدالهادي حميد64698

30بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرنظب  عبود خشان65163

 علي70789
ن 31بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد حسي 

32بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرصالح مهدي ظاهر334175

33بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعصام حوران فرحان65017

34بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكريعقوب شاكر جبر147026

35بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي عاجل خشان145533

ن334228 36بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد قاسم حسي 

ي عبداالمب 554089
37بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد راضن



38بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرفرقد جميل عبدنور147385

39بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرانور امب  مهدي71356

ي145675
40بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرقاسم سامي راضن

41بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرهيثم رعد عبد145907

 علي510693
ن 42بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعبد حسي 

43بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي منصور هادي334586

44بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرواثق هاشم سلطان380918

45بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمحمد نجاح صعصع334498

 علي63515
ن 46بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكركرار حسي 

47دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي سفيح عنيد145466

48دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحبيب بدر مهدي70377

49دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرخليل رستيب عبداالخوة64387

ي510716 50دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمجيد عدنان خاجر

51دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعالء غانم تايه61038

52دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد عبد داخل145665

53دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعماد خزمان تركي146788

54دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرسيف ستار حسون334412

55دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحميد رستيب عبداالخوة528687

56دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرفراس جبار سمب 145565

57دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعادل نعيم عاجل145446

 علي كاظم510707
ن 58دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسي 

59دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرفؤاد بدر عباس334078

ن دهش334732 60دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي حسي 

61دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعالء زوير كريم510620

ن محسن147187 62دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي حسي 

63دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكركرار حميد كاظم510613

64دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد كاظم محمد70846

65دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمهند كريم خبط61539

ن لطيف محمد145613 66دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسي 

67دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي مكي جحيل146409

 علي عيدان334294
68دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمصطفن

ي71562 69دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرخالد جميل ناجر

70دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرزينالعابدن عبدالكريم حمادي68914

71دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرسعد كاظم كريم334181

72دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسن خليل جبار334401

73دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمصطفن كاظم عبد380927

74إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرهاتف كامل عكرب381023

ي عواد65040
75إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرلفته مرضن

76إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحسان مطر شناوة147533

77إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسن محمد سعد60914

78إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرسامر عبد جاسم510692

79إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرخالد عبدنور دخيل510724

80إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسن فرحان عاجل145873

1ماجستب (ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمهند فاضل عبدالسادة60023

2ماجستب (ع)الكاظم 11745القادسيةذكراكرم عدنان نغيش147133

 عبداالمب  رحيم147211
3ماجستب (ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمصطفن

4بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمويد عباس محمود158009

5بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرانور عماد سعيد146691



6بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرفراس عداي عودة510740

ي145991
 
7بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكربالل عبدالزهرة رزوف

8بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعباس فاضل كاظم65126

9بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرواثق فرحان اسود149160

10بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعباس كاظم عباس335389

11بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكركرار جبار دلهوم61604

12بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي راهي فاهم151547

13بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي امب  عبدالحمزة380921

14بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد عبدنور دخيل380932

ي60770  حرتر
ن 15بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي حسي 

16بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمصطفن مسافر عجىمي64973

17بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعبدهللا راهي فاهم334606

18بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعبدهللا نعيم كاظم146714

19بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمسلم عقيل عواد333964

20بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحيدر جواد عبدالكاظم62670

21بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرجاسم محمد جاسم145761

22بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرغيث عبد داود145862

ن145739 23بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعالء عبدالمنعم عبدالحسي 

24بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسن اياد فضالة146037

25بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرقاسم مظلوم حسن62915

26بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعباس محمد عبد510700

ائيل عبدالكريم كاظم145812 27بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرجبر

28بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد عكموش نعمة145768

29بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمرتحر عبدالكريم كاظم145795

30بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلياكبر محسن حميد334754

31بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرامب  خضب  جودة510596

32بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحيدر حميد عاجل69226

33بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرقاسم مدلول بعيوي334006

34بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمؤيد غازي كريم62714

35بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسام عالوي عواد145937

36بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحيدر حميدي رشيد145963

37بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي رزاق مظلوم146549

38بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي غانم جاسم334663

39بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمخلد رحيم قائد150183

40بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي كاظم عبد146760

41بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرامجد حسن كريم151494

42بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي كريم علي146885

43بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد حاكم خبط510681

44بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي عبدالهادي حميد148251

45بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسام جليل عبدالعباس146750

46بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراسعد رحيم قائد335421

47بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرصفاء احمد خلف147247

وان ثامر جدوع380973 48بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرسب 

ن عبيد381935 49بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمنتظر حسي 

50بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكركرار احمد جبار146970

51بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرليث عبداالمب  عبدالوهاب61001

52بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرامب  خلف نعيم147234

ي عباس334034
53بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمحمد راضن



54بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسام ستار عبود63597

55بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرسيف محمد عبدعون145715

56بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرامب  عدنان نغيش147291

57بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكروسام ستار عبود63344

58بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرزياد جميل حلواص334333

ن510703 ن عالء حسي  59بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسي 

60بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد حسن جبار69374

61بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد عايد كامل70966

62بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد جابر عباس334305

63بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرامب  محمد عبيد333895

64بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمحمد شاكر عبدهللا146087

65بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعبدهللا هادي عبدالزهرة510738

66بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرامب  صادق جميل64352

ي ماهر334524 ن مب  67بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسي 

68بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكروسام جبار حبيب560085

69بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمنتظر عبداالمب  رحيم147201

70بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمهند خالد عبدهللا333901

71بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعمار جبار دلهوم61435

72بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرفاضل حميد ماهر334530

ي عبداالمب 554087
73بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي راضن

74بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد مهاوي حسن147447

75بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرخالد حميد جداح334537

76بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي رسول منديل148053

77بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد عباس ضايع334784

78بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمصطفن محمد مخيف510616

79بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرصباح مهدي جواد145548

80بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرزيد حيدر محمد510698

81بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمحمد بدر مهدي71215

82بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكروليد خالد عبدهللا335224

83بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسن فاضل كاظم69319

84بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرزين العابدين مفيد باقر69086

ن فاضل كريم150327 85بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسي 

86بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي كاظم جياد380999

87بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرامب  كاظم اسماعيل147330

88بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكربراء علي حمود380975

ن150041 89دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرفاضل عبد ثني 

90دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسام حميد كاظم70171

91دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمازن صالح هادي60845

92دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرامب  محمد عبدالجبار146050

ن شنان145708 93دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرماهر حسي 

94دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراسعد حميد شاكر63568

اس مزهر تبل334121 95دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرنبر

96دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعماد علي عبدعون145412

97دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرنجم عبدعون صكبان335606

98دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمحمد عدنان يونس334267

99دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد خليل شاكر145460

100دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي جواد عبدالكاظم64327

101دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد عدنان يونس334261



102دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرجاسم مظلوم حسن149257

103دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرايهاب رسول عبدالحسن380923

ن راجح طراد146246 104دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسي 

105دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرزيد كريم عيدان334069

ن عبدالستار حبيب70920 106دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسي 

107دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمصطفن سعدي شاكر146361

108دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسن محمدرضا كندوح145883

ن334166 109دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعبب  احمد حسي 

110دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي عامر رضا146944

111دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعبدهللا رزاق مظلوم334514

ن رزاق مظلوم63646 112دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسي 

113دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي فاضل جواد60665

114دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي بدر مهدي71310

115دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكررافد باسم عباس147464

116دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمحمد غازي محمدعلي147436

117دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرازاد زغب  منصور147301

118دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمهيمن نجاح صعصع334490

119دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحميد حامد جبوري63764

120دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي محمد عزيز334109

121دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرامب  حاكم فرحان334558

122إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمحمد عقيل عواد335472

123إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمرتضن جواد عبدالكاظم184914

124إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي عبدالكاظم عبدالزهرة147146

 علي ناهي69051
125إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمصطفن

126إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسن راهي فاهم334619

127إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرفاروق عبد فاروق63726

128إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمنتظر حميد مخيف335409

129إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمحمد ظاهر عبدالخرصن147714

ن63685 130إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي محمد ياسي 

131إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي صالح مهدي149783

132إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمحمد نجم عبدالزهرة335307

133إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمحمد فارس فروري146508

134إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعباس نجاح صعصع335354

135إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرزين العابدين خلف نعيم510696

136إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمسلم سعد مدلول381085

137إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرامب  حامد عدنان145781

138إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمرتضن سعيد فاضل146259

139إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمالك عقيل عواد333995

140إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي عماد رزاق334237

ن جاسم146799 141إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرالمستجاب حسي 

142إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسن خالد عبدنور510725

143إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد سليم نغيش380989

144إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحيدر جابر عباس334280

ن غالب حسب149892 145إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسي 

ن151438 146إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعبدهللا نهاد حسي 

147إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد صالح حمزة64408

148إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمهند عبدالكريم كاظم147160

ن حسن هادي68991 149إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسي 



150إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرامب  قاسم جواد145832

151إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعباس عادل اليج149855

152إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي ياس زغب 510737

153إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسن عزيز عبد381101

 علي ناهي63078
ن 154إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسي 

155إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد خالد عبدنور510719

156إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمحمد حمزة مشعل147225

157إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد حسن غانم149727

158إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرامب  محمد عزيز335429

159إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد عبداالمب  جبار334610

160إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمنتظر عالوي عاجل151253

ن61468 161إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمرتضن محمد ياسي 

162إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعبدهللا طاهر جبار334545

163إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد كاظم عجيل381095

164إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرامب  عماد خزمان146703

165إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمصطفن جواد حمزة149956

ن نجم عبد145520 166إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسي 

167إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرباقر حميد رستيب151122

168إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي راهي عبيد61349

169إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرزيد ظاهر محسن334575

170إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراكرم محمد جبر510741

171إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي صباح حسن510711

172إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي ماجد نوري64907

173إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمنتظر علي مرهون151049

174إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحيدر عبدهللا حمزة146301

ن حسن عيدان149496 175إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحسني 

يف61386 176إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعبدهللا عبدالكاظم رسر

177إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرسيف علي خنياب333909

178إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراكرم عودة محمد151192

179إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي جبار مطر334725

180إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرسيف علي نعمة334395

181إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمحمد حمزة فاهم151530

182إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكركرار عالوي عاجل147344

183إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمرتضن احمد نجم147525

184إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرمحمود عدنان يونس510731

185إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرداود رسمد داود69127

186إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي قائد اركان381015

ن ظاهر151073 187إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرقاسم حسي 

188إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد صالح هادي60818

ن هاشم334015 ن عبدالحسي  189إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكربني 

190بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي ارحيم موس146163

ن عطشان145975 191بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرطالب مفي 

192بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحيدر كامل جبر65202

193بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعودة كاظم عيدان380983

194بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرحيدر عبدالكاظم عبيس146436

195دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراحمد عبيد شهاد437796

196دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعباس جبر كاظم64303

ن334601 197دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعادل كزار حسي 



ن شعالن147370 198دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي حسي 

199إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرجابر عبد جابر65342

200إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرجمال فاروق محمد510753

201إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكراثب  غانم منديل146277

ن62779 ن حسي  202إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرامب  عبدالحسي 

203إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي مشكور جياد63129

ن محمد510624 204إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةذكرعلي حسي 

1ماجستب (ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىفاطمة محمد ظاهر380970

2بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىخالدة فوزي جبر151330

3بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىخلود نعيم عاجل146584

4بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىسجود عيدان عبيد334217

5بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىازهار نعمة لطيف544169

ة جاسم كاظم334379 6بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىامب 

7بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىرجاء طالب عطية145691

8بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىزهرة برهان عجة61063

9بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىازهار صالح نغماش334145

10بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىسهاد رسول محسن146813

11بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىاسماء كاظم مجيد146459

12بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىسحر جليل شاكر147417

13بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىرندة عبدالحمزة كاظم147480

14بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىليل رسول صالح68956

ن بديوي64471 15بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىشيماء ياسي 

16بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىنديمة عباس غويت510619

17بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىميثاق محمد عودة70574

ن كاظم510756 18بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىسماح حسي 

19بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىزينب نعمة سوي  ىهي382018

20بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىمنال مالك حمادي62256

اس عبيس علي528089 21بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىنبر

22بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىعلياء ستار جبار61647

غيداء علي كاظم147174
23بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبى

24بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىزينب مهدي حمزة147087

25بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىرنا غايب عويز147971

26بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىاجوان صالل كاظم380910

ن380981 27بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىنور عدنان حسي 

28دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىماجدة برهان عجة158462

29دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىاالء فاهم دهش334197

30دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىدنيا مظلوم مدلول146391

31دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىنورا حاكم خيط528042

32دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىسارة عبدالواحد محسن147358

33دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىنور خالد عبدنور510718

34دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىوجدان جعفر خيون61224

35دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىهيام عبدالزهرة عبدالرضا145650

36دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىبسمان جودي كاظم334155

ي شخب 70031
37إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىحميدة راضن

38إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىانتصار كاظم خشان334203

39إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىاحالم غازي عبد146025

40إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىختام رزاق مطرود334766

41إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىبتول كاظم حبيب146488



ن معن منديل146932 42إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىبني 

43إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىسناء عبدالحميد حمود510735

44إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىنور معن منديل146474

45إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىفرح كريم عوض64582

ي146184 1ماجستب (ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىبيداء سالم مب 

ن عدنان يونس380914 2بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىرني 

3بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىخمائل الزم محل145593

4بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىهدى رحيم قائد335547

ن64622 5بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىايمان احمد ياسي 

6بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىعبب  جليل شاكر146775

7بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىايمان صاحب حسن149443

8بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىدعاء مظلوم طعمة148102

9بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىرانيا عادل اليج149935

10بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىزينب عطية عباس334778

دعاء مكي سلمان64438
11بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبى

12بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىفاطمة ميثاق كشاوي147059

13بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىضح زهب  رحمان146074

14بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىبيداء هنيدي عبود145316

15بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىدعاء حميد كاظم146105

16بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىدعاء جميعة خلف145852

17بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىندى كريم عبد147507

18بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىرسل عبدالكريم كاطع510600

يف381021 هدى علي رسر
19بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبى

20بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىهالة فيصل غازي510602

ن147106 سارة علي حسي 
21بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبى

مروة كاظم علي147752
22بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبى

23بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىسها كاظم عجيل381099

ن510705 ن عالء حسي  24بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىبني 

رقية علي جبار146015
25بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبى

ن334405 ي ياسي  التفات حرتر
26بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبى

27بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىفادية فليح مبارك334636

28بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىتيسب  جميعة خلف145846

29بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىهدير محيسن زاير عوج62344

30بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىازل صفاء حسن65388

31بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىوديان حميد كوكز335151

32بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىشيما وحيد حمزة151007

33بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىريام فاضل عزيز334674

34بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىزهراء حيدر عبد145730

35بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىسارة شاكر نعمة146672

36بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىحميدة حبيب هبر334849

37بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىعلياء كريم عوض64548

38بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىنور صالح جابر147316

39بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىاسماء شهيد محمد146378

40بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىزينب عال عدنان149329

41بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىزهراء عبيس علي528047

42بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىانوار ظاهر حسن147489

43بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىسهول حميد كوكز334824

44بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىزينب زايد جابر147498



 حاكم علي537881
ن 45بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىحني 

46بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىضح نعيم شنان146115

47بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىعذراء عقيل عواد335489

48بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىصابرين صالح جابر147309

49بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىرنا عبد داخل147454

50بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىمريم عدنان شعبان64368

51بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىصفا قاسم كاظم146344

52بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىرسل محمد عزيز381312

ن رياض حسن282625 53بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىبني 

54بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىفاطمة فليح مبارك334629

اسماء علي نعمة334388
55بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبى

56دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىايات عودة كاظم64938

57دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىرشا حميد شاكر146058

58دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىندى عباس ضايع334644

59دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىزهراء حمزة نعمة146895

60دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىزينب جابر وناس69255

61دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىنجالء غالب عبدالزهرة70124

62دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىفاطمة صادق محسن146175

سمر علي فيصل146607
63دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبى

64دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىفاطمة نعمة سوي  ىهي150397

65دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىسحر شاكر نعمه335371

66دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىزهور فيصل غازي510612

67دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىدعاء فاضل عزيز335524

68دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىاالء منذر كريم147770

69دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىرشا شعيل علوان61259

70دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىشهد فالح هادي63033

71إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىرنا رحيم سلطان147259

فرح علي عبدعون61717
72إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبى

ن381007 73إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىغفران احمد ياسي 

ن شليح510690 74إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىروان معي 

75إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىصابرين عادل اليج149916

76إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىزهراء نجم عبد145629

ن عبد381092 77إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىغدير حسي 

ن عالوي عواد146232 78إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىبني 

79إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىشهد صبيح صالح146955

80إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىزينب زمان مسلم147401

81إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىرقية ميثاق كشاوي147075

82إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىنورالهدى جاسم محمدجواد65439

83إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىزهراء عدنان كاطع510714

84إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىتف  زمان مسلم145699

ن مجيد عدنان335270 85إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىياسمي 

86إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىمالك خالد عبدنور510727

87إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىمحمد رعد رحمان69475

88إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىدعاء نجم عبد145641

89إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىهدى حسن فليح145820

ي149757 90إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىطيبة مهند ناجر

91إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىغدير قاسم كاظم146330

92إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىتف  عامر ادريس556876



93إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىايات عبدالكاظم عبدالزهرة334372

94إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىتبارك اياد عبداليمة380962

95إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىرابحة عبدهللا دحام63471

96إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىبيداء كريم عواد149539

97إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىشهد جاسم محمد65461

ي فيصل غازي510610
98إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىاماتن

99إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىزهراء حليم حسن149205

ي149684
100إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىزينب جمال حساتن

101إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىميرسة ظاهر عبدالخرصن60716

ايات علي عبدعون62533
102إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبى

103إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىاخالص غضبان حمزة147117

104إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىهدى عبدالحمزة كاظم380986

105إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىشيماء نعيم عذاب149649

106إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىزينب جواد كاظم145346

107إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىحوراء حميد كاظم334321

108إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىحوراء جبوري جليل151155

ن عبدالهادي حميد64872 109إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىيقي 

االء حمزة غالي149972
110إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبى

111إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىتبارك محمد عزيز334130

112إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىايمان رزاق مطرود145428

ي148842
113إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىزهراء شاكر راضن

زهراء كريم علي146827
114إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبى

115بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىدالل نعمة شباط334424

116بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىابتسام كاظم جالوي62229

117بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىحميدة عبيد مرزوك335329

118بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىايناس عبيس علي528094

119بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىشيماء حسون منصور381018

ي69025 رنا علي مرسر
120بكالوريوس(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبى

121دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىميثاق عيدان جواد334650

122دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىنجالء صالح جابر146917

123دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىحنان حميدي رشيد147282

ن كاظم146905 وان حسي  124دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىشب 

ن334046 125دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىليل جبب  حسي 

ف عاضي149373 126دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىكفاح حب 

ي336317
127دبلوم(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىجنان حليم راضن

128إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىسوسن محمد غازي146154

129إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىمريم عبيد كاظم510689

130إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىشيماء محمد غازي146126

ي هاشم147007 131إعدادية(ع)الكاظم 11745القادسيةأنبىسها صبر

1دكتوراهابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمحمد كامل كريم254051

2دكتوراهابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحيدر حميد يوسف479385

3ماجستب ابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعالء عويد شويل268755

4ماجستب ابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمثبن كامل كريم315973

5ماجستب ابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكراحمد نجم عبد315615

6ماجستب ابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرغزوان سعد مكي479672

7ماجستب ابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكراحمد ظافر عبدالصاحب254038

8ماجستب ابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعلي محمد يوسف537823

9بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكررعد هاتف جابر315948



ي اسماعيل315968
10بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكراحمد راضن

11بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحسن عبد جاسم254071

12بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكررياض نعيم عودة281443

13بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكروائل حازم عبدالزهرة280781

14بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكربيدر معن حسن270442

15بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعلي سمب  يونس315261

16بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكركاظم نارص طاهر270434

17بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحيدر طه جبر268891

18بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعلي قحطان ردام315176

ي316011 19بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكربشار ناظم مب 

20بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمنب  عباس كاظم270500

ن طالب مدلول430606 21بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحسي 

22بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمحمد سوادي عبداالخوة281562

23بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرصالح مهدي فرهود254068

24بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمصطفن عبدالجليل محمد269913

25بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرصفاء تركي جابر315886

26بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكررحيم حسن عبد269300

27بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعلي حيدر منعم379970

28بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرهيثم عبداالئمة اسود281954

29بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحيدر علي كاظم280629

30بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمحمد فهىمي فتحاهلل537853

31بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكربهاء حاشوش كاظم403233

32بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكراحمد عالج غازي315254

33بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرذر نجم عبد315611

34بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحيدر ثامر حبيب254049

35بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمنار احمد دايم270428

36بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمحمد حميد عجيل315916

37بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمهند صفاء شاكر254000

38بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحيدر منعم علي379908

39بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكركاظم جواد جبار315194

40بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرصهيب عبدالكريم نعمة479431

41بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرسامح هاتف محمد315207

42بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحيدر عبدالعظيم عبدالجليل281396

43بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحيدر فليح حسن315646

44بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعلي عبيد سلبوح380162

45بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمحمد جبار محيسن315795

46بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكراكرم فهىمي فتح هللا537850

47بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكراحمد ظاهر جلود268699

48بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكراحمد ناهض عباس269862

49بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحسن كاظم جالوي315394

ن254060 50بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمحسن مازن حسي 

51بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعالء كاظم بعيوي254066

52بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمحمد فرقد زغب 479479

53بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكريارس عائد جواد316005

54بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكراحمد سعد خضب 380008

ن269865 55بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعقيل عبدالهادي محمدحسي 

56بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعلي رائد كريم537814

57بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكركرار باسم رسول254043



58بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرامب  محمود رحمن379809

59دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعلي ابراهيم كريم281520

60دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمهند جبار نارص281509

61دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمظفر علي كاظم280620

62دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرهيثم جواد جعفر315222

ن315618 63دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرابراهيم علي حسي 

64دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعدي ابراهيم كريم268845

65دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمازن هشام عباس253997

66دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعلي حميد يوسف315786

67دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرسعد جدعان عبدالسادة315380

68دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعلي عبدالكريم محمود317781

69دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرضياء عماد كاظم315341

70دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكركرار علي جالوي280860

71دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرفارس ظاهر جلود281545

72دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحسن محمود شاكر537818

73إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكريقضان فوزي علوان315960

74إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرسيف صالحالدين محي269829

1بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكراحمد عبدالكريم عودة254034

ن268839 2بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرسجاد علي حسي 

 علي جالوي270484
3بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمصطفن

4بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعلي منعم مليوخ315145

5بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرضياء حاكم جاسم270039

6بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحسن عبدهللا نجم403751

7بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرسجاد حامد عبدالكاظم269996

8بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعبدالرحمن صالح جرخ254035

9بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرسماح علي حسب263790

10بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعبدهللا عبدالكريم جبار479534

11بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحيدر عادل جابر270521

12بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمؤيد باسم حميد315999

13بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرالمنتظر حامد مهدي554171

14بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمصطفن صالحالدين محي280504

ن ناظم عبد280558 15بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحسني 

هللا شمران253987 16بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكروسام خب 

17بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمصطفن صباح عبدالسادة379975

18بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعلي يوسف مطرود269990

ن فؤاد احمد269885 19بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرياسي 

20بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكراكرم كاظم حمزة315606

21بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرفؤاد هاشم غانم268904

ن عبدالحمزة عبدالحسن280796 22بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحسني 

23بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرضياء عزيز عسكر379785

24بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحسام الدين علي حمزه268872

25بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمحمد رعد فيصل315141

26بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحسام اعويد عبد379861

27بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرسجاد احمد عبدالحسن280906

ن قاسم حمد269419 28بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحسني 

29بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعلي عبدالرضا عبيد537820

ن رعد فيصل280608 30بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحسي 

31بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمحمد فاضل عجيل430493



32بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرابوالحسن عنون محمد253971

33بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكراحمد عماد كريم315249

34بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمحمد حسن عبد254072

35بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعلي رعد فيصل269877

36بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكراحمد هاشم عبد315995

د403715 37بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحيدر شاكر اكب 

38بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمحمد نهاد عبدالرزاق380149

39بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكروسام جواد كاظم268888

 علي269469
ن 40بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعلي حسي 

41بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكراحمدالصادق فاهم مجهول268902

42بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرامب  حامد مهدي554169

43بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمحمد رحيم عبد479552

44دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرسيف علي جالوي270424

45دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمحمد كاظم جالوي269453

46دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعبدالمطلب هاشم محمد269833

47دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكركرار محمد عبدعلي403727

48دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمصطفن حسن هادي280733

49دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحمزة ثامر حبيب254041

50دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكراحمد رياض محمد268898

51دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعباس فاضل جودي500896

52دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمحمد طالب مدلول268736

53دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرامب  احمد كاظم268631

54دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعبدهللا جاسم محمد280625

55دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكركرار عبدمسلم بناي254069

ن عبدهللا نجم499343 56إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحسي 

57إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمرتضن قاسم محسن254056

58إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعلي داود سلمان280714

59إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمجتبر رياض نعيم379737

60إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرامب  مرتضن جليل253977

61إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكراحمد حسن عبد254009

62إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعلي محمد جاسم268633

63إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحيدر باسم كاظم380327

64إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمحمد قاسم حمد280842

65إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرجهاد حمزة جهاد270369

66إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكريحب  ناظم مجهول254061

67إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعلي حامد عبدالكاظم268868

68إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكراحمد عادل عجيل479316

ن عبدالجبار403381 69إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعلي حسي 

ن268661 70إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرابوالحسن علي حسي 

71إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمقتدى قاسم محسن254054

72إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمحمد علي جواد254067

73إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكراحمد محمد حنون335190

74إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمحمد رحيم حسن269405

75إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكركرار حيدر كاظم254039

76إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمصطفن رعد فيصل315303

77إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكريوسف رواء فاضل268798

78إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرسيف مهند مجيد280986

79إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمنتظر دريد رفيق268896



80إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمحمدالصادق حمزة جهاد268831

81إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمرتضن عادل جابر268709

82إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمهدي صالح الدين زاير269428

83إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكراحمد راهي عبدالواحد268637

84إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرطه محمد حبيب518720

85إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعبدهللا جاسم محمد315803

ي كاظم خرصن281058
86إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحسيبن

87إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكركرار يحب  جبار254047

88إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمنتظر حازم جبار253982

89إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرصالح جاسم مهدي253991

90إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرزيدون مصطفن جليل254040

91إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرامب  ثابت عبد269917

92إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرنشوان نصب  عباس250085

93إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكراثب  جاسم حمد253994

94إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمحمد ماهر عبدالخرصن270402

95إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرمحمود عبدالحمزة عبيد500667

96إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحسن حيدر عبدالواحد254003

ن حيدر منعم379927 97إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحسني 

98إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكريارس عمار صاحب430470

هللا شمران254007 99بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرفيصل خب 

100بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكراحمد كاظم سلبوح268626

101بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرعودة كاظم حمود269880

102بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرباسم محمد عمران270419

103بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرحسن مهدي عبدالزهرة270045

104دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةذكرثامر عباس بعيوي254063

1ماجستب ابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىاالء عبدالواحد مالك315270

2ماجستب ابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىهدى جبار رحمن315657

فاطمة عبدالعالي علي270026
3بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبى

4بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىجنان جواد يوسف379820

5بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىسهاد عباس رضا315406

ي315813
ن راضن 6بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىبتول حسي 

7بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىنرجس حسن كرم315184

8بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىبشائر رضا طاهر270440

9بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىعلياء اسكندر نور280739

10بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىاحالم عبدالكاظم مهدي315143

11بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىفاطمة سعيد حمزة254050

ي حسن315981 12بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىرنا ناجر

13بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىسهاد مهدي حسن379977

14بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىفوز هاشم محسن269360

15بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىهيفاء زيدان جابر254065

 علي281424
ن 16بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىارساء حسي 

17بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىنسسور طالب مدلول254073

18بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىليل علوان نهابه281480

19بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىود سعد باقر269855

هند محمد عبدعلي269984
20بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبى

21بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىهدى حامد عبدالكاظم270460

22بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىزينة محمد حمزة315697

 محمد عبدعلي380418
ن 23بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىبني 



24بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىايناس حبيب حاجم315936

25بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىموج كاظم عبدالزهرة315662

ن269396 26بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىرسى عالء عبدالحسي 

27بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىسفانة عبدالخرصن حيذور254053

 محمد عبدعلي380410
ن 28بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىحني 

29دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىمها كريم سعيد280585

30دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىايمان عبدالعزيز حميد269821

31دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىفاطمة محمد عبدالكريم280760

32دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىعبب  عباس جاسم269309

علي جاسم479172 33دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىفاطمة مب 

34دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىمها محسن بلعوط315926

35دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىنهلة جاسب محمد269925

36دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىريان حاكم محسن430536

37دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىفاطمة عباس وناس379983

38دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىزهراء مؤيد خدام280353

ن254036 ن مازن حسي  39دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىياسمي 

عبب  ابراهيم مكي336754
40دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبى

41دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىزينب عالج غازي315167

42إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىغيداء منعم مجيد268635

43إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىاحالم رحيم مليوخ315229

سعاد هاشم علي379882
44إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبى

1ماجستب ابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىمريم حامد عبدالكاظم268854

2ماجستب ابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىمروة عبدالكريم عباس270540

3ماجستب ابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىزهراء ناظم عبد281043

4ماجستب ابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىمروة حاكم شاكر332155

ن270404 ي مسلم حسي 
5بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىضن

6بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىنور نمب  كامل403482

7بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىفاطمة عبدالكاظم عاجل537811

نادية علي سعيد270035
8بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبى

9بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىزينب محمد برهان281028

ايات محمد عبدعلي380414
10بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبى

11بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىميساء جبار بدر270537

ن رفيس268877 12بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىختام عبدالحسي 

13بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىمروة مهند مجيد280880

14بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىانسام عبدالكريم عباس268535

 علي269770
ن 15بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىسمية تحسي 

ن رفيس268882 16بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىغفران عبدالحسي 

17بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىسارة جاسم عبد254015

18بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىزهراء مهند مجيد280374

19بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىحوراء لطيف حميد269866

20بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىنورة محسن بدر254048

نورس علي يوسف269908
21بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبى

22بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىهديل صالح مهدي380012

زهراء محمدعلي عبد268676
23بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبى

24بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىهدى غازي كريم269836

25بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىمريم جاسم محمد280948

26بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىحوراء حسن عبدالواحد430559

ن عبدالجبار403303 27بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىسحر حسي 



28بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىزهراء نصب  جودي268812

29بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىرسل باسم محمد270423

30بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىطيب اعويد عبد280689

31بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىسمر ثابت عبد269950

32بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىنور صباح عبدالسادة379870

33بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىهجران قاسم عظيم280472

34بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىتقا عباس جثب 281134

35بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىزهراء احمد عبدالحسن269327

36بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىنورة عبدالكريم عباس280417

37بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىحوراء عمران موس254062

38بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىزهراء عمران موس254046

ن رفيس253976 39بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىامال عبدالحسي 

نورا علي جالوي270490
40بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبى

 علي سعيد270031
ن 41بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىحني 

ي269437 42بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىفاطمة ميثم ناجر

43بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىانوار ناهض عباس269868

44بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىنور عصام جاسم269817

45بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىزينب محمد خضب 269874

46بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىسارة ثابت عبد269977

47بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىلينا يحب  نارص254044

48دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىعبب  كاظم عبدالزهرة352113

49دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىزينب رياض كاظم254059

50دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىحوراء كاظم شناوة280613

51دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىنغم صاحب جواد350691

52دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىابرار رياض نعيم281472

فاطمة علي جالوي270480
53دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبى

54دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىسارة قاسم عظيم280490

55دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىسارة محمد حمود254070

56دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىفرح عماد كريم269932

ن280594 57دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىانعام عبدالجبار حسي 

58دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىنورة حسن نارص379854

59دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىرنا سعيد دايم280540

60دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىغفران كاظم صباح269826

61دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىزهراء غازي كريم269323

62إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىزينب غازي كريم269317

رقية محمدعلي عبد269443
63إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبى

64إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىرقية عقيل عبدالهادي315294

65إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىزهراء احسان فرحان269341

66إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىزينب نصب  عباس249429

67إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىرشا رعد عبدالرضا499256

68إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىزهراء رسول سعدون270496

زهراء علي جالوي270487
69إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبى

70إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىمريم نعمة صالح499355

71إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىمريم عبدالكريم عباس268511

72إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىزهراء حيدر منعم379900

73إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىرقية محمد برهان561394

74إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىاديان اسامة فاضل269388

75إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىفاطمة احمد مطرود269929



شهد قاسم علي382426
76إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبى

77إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىمروة نهاد جاسم315163

78إعداديةابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىسحر عبدالكريم عودة268907

79بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىنادية حسن حمزة280603

80بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىاالء كاظم عيىس254058

سماح زكي عبداالمب 254057
81بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبى

82بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىابتسام جاسم منىسي315315

83بكالوريوسابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىشيماء سعدون شمران380336

84دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىخديجة كريم حسون280521

85دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىرجاء احمد كاظم280677

86دبلومابو االسود الدؤلي11746القادسيةأنبىاهداف فاهم عبد269370

ى11747القادسيةذكرعرفات عبدالرزاق مطر337513 1دكتوراهزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعلي محمد حاكم282721 2ماجستب زينب الكبر

ى11747القادسيةذكركاطع صالح طراد519843 3ماجستب زينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمروان عبدالرزاق مطر337503 4ماجستب زينب الكبر

ن166418 ى11747القادسيةذكرخالد مهدي حسي  5ماجستب زينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمحمد كامل محمد166389 6ماجستب زينب الكبر

ى11747القادسيةذكراحمد عباس كريم282781 7ماجستب زينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحسن جابر عاجل337333 8ماجستب زينب الكبر

ى11747القادسيةذكرسجاد رسحان جواد519659 9ماجستب زينب الكبر

ن عبار247137 ى11747القادسيةذكرعباس حسي  10ماجستب زينب الكبر

ن عبدالهادي مهدي247117 ى11747القادسيةذكرحسي  11ماجستب زينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمخلد جاسم بحت154974 12ماجستب زينب الكبر

ى11747القادسيةذكراحمد سعدون خيون167286 13دبلوم عاليزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرجبر عبد جبر381555 14بكالوريوسزينب الكبر

ن هاشم زبالة166233 ى11747القادسيةذكرحسي  15بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرشعالن هادي عبداالمب 519831 16بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحيدر مسلم علي166237 17بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحيدر صالح حبيب166457 18بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحيدر قاسم هادي166091 19بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرستار بلبول هليل166125 20بكالوريوسزينب الكبر

ن سالم هزل381643 ى11747القادسيةذكرعبدالحسي  21بكالوريوسزينب الكبر

ي عباس247773 ن ناجر ى11747القادسيةذكرحسي  22بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرسامر مانع صالح282740 23بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمحمد عبدالرضا عبدالجليل381657 24بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعلي عادل كاظم519813 25بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعلي جاسم محمود167265 26بكالوريوسزينب الكبر

غام عبداالمب  ابراهيم282616 ى11747القادسيةذكررصن 27بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرزياد صاحب مهدي282737 28بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكراحمد محمد حاكم519766 29بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمحمد حسن خفيف365950 30بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكركرار عباس كريم282772 31بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعلي مانع صالح381670 32بكالوريوسزينب الكبر

ن مازون246850 ى11747القادسيةذكرصفاء حسي  33بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكركمال جبارة مسعود247167 34بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمهدي جبار وناس167268 35بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرسعيد عبود صويحي337365 36بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكربشار فارس فيصل337370 37بكالوريوسزينب الكبر



ى11747القادسيةذكرعالء عباس كريم282754 38بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكربسام عماد محمود381651 39بكالوريوسزينب الكبر

ن رحيم166308 ى11747القادسيةذكرعلي حسي  40بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرطيف محمد نعمان247076 41بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمحمد غالب وحيد379796 42بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرايهاب حسيب ضايف166222 43بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعلي غافل زغب 381589 44بكالوريوسزينب الكبر

ي جبار537942
ى11747القادسيةذكرحيدر شمحن 45بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرقضي محمدعلي مخيف519944 46بكالوريوسزينب الكبر

زة337147 ى11747القادسيةذكرحسن رافع مب  47بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكراسحاق علي مناجر381602 48بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكراحمد خالد موس537951 49بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعباس سالم هزل381646 50بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكروسام علي غضبان337473 51بكالوريوسزينب الكبر

 محمد علي282796
ى11747القادسيةذكرمصطفن 52بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمصطفن ابراهيم حاتم246644 53بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكربهاء طالب وحيد246749 54بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمحمد ناظم عبد166728 55بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكراحمد رحيم جريو381596 56بكالوريوسزينب الكبر

ن166668 ى11747القادسيةذكرعبدالرحمن عباس حسي  57بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرفرقان عزيز مخيف519525 58بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرزينب مجيد طالب282786 59بكالوريوسزينب الكبر

ن عبدالرضا عليوي166410 ى11747القادسيةذكرحسي  60بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرخالد كريم خربيط366624 61دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعماد شالل مسب 166785 62دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرنارص جبار فرحان166679 63دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعدنان تايه جبل166311 64دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكراحمد عبداالمب  ابراهيم282843 65دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرفؤاد جواد كاظم167308 66دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكررائد غازي حسن247056 67دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكربسمان خضب  عباس519626 68دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكروائل عبدالعباس عبداالمب 166415 69دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكراحمد هادي حسن246589 70دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمحمد عبدالكريم خلف167196 71دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكركرار علي مرزوك381546 72دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمحمد يحب  عبد167320 73دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحيدر جودة وادي381533 74دبلومزينب الكبر

ي166380
ى11747القادسيةذكرمحمد جلود راضن 75دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحامد هادي حسن519592 76دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكراحمد محسن حمزة381604 77دبلومزينب الكبر

ن حميد337468 ى11747القادسيةذكرماجد حسي  78دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمنتظر مهدي صالح337249 79دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكركاظم خصاف حافظ557001 80دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكركرار حميد لفته166103 81دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمحمد علي فهد337226 82دبلومزينب الكبر

ن عبد166770 ى11747القادسيةذكركاظم حسي  83دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعدنان جبار هندي166119 84دبلومزينب الكبر

ن519816 ى11747القادسيةذكررامي منب  عبد الحسي  85دبلومزينب الكبر



 علي مرزوك282660
ن ى11747القادسيةذكرحسي  86دبلومزينب الكبر

ي166971
ى11747القادسيةذكرحيدر يوسف ماتن 87دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرسعد رضيو مراد166445 88إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحاتم عبدرسي    ح نهر519778 89إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحيدر اسعيد جبار351670 90إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرماهر عبدالمهدى بشب 519867 91إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكركفاح كاظم مراد246706 92إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعلي كاظم عباس381575 93إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرجهاد رضيو مراد557006 94إعداديةزينب الكبر

ن246675 ى11747القادسيةذكرامجد علي حسي  1ماجستب زينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعلي محسن رهك247066 2ماجستب زينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعاد مناضل عباس166440 3بكالوريوسزينب الكبر

ن خالوي166062 ى11747القادسيةذكرعلي عبدالحسي  4بكالوريوسزينب الكبر

 علي166909
ن ى11747القادسيةذكرليث حسي  5بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكريوسف حاكم هادي282684 6بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكراحمد عبدهللا عبدالرضا282638 7بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكركرار علي عبدالرضا337322 8بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكراحمد عدنان يوسف167297 9بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكروسام فاضل سالم166369 10بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعباس حبيب حميد381558 11بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمهند فاضل بهل167314 12بكالوريوسزينب الكبر

ن خالوي166072  عبدالحسي 
ى11747القادسيةذكرمرتظن 13بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكركرار علي غضبان337390 14بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكراحمد هيثم كالم337494 15بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكروليد خالد هادي337462 16بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمهند حسن جدعان283142 17بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعالء رحيم جريو381629 18بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمحمد حاكم هادي166195 19بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحيدر احسان حسن166694 20بكالوريوسزينب الكبر

ن166425 ى11747القادسيةذكروليد خالد عبدالحسي  21بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمحمد عبدالرضا عليوي166412 22بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكركرار بلبول هليل166485 23بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرزيد خالد صحن167178 24بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحيدر نجم اعبيد166219 25بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعلي عبدالكريم خلف166402 26بكالوريوسزينب الكبر

ن166899 ى11747القادسيةذكرحمزة نارص ياسي  27بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكراحمد عبدهللا عبيد556996 28بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعباس كتاب نعمة166259 29بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرخالد حسن جدعان246900 30بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمصطفن طعمة سلمان166658 31بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرامب  حسن عنون166243 32بكالوريوسزينب الكبر

ن عبدالمعظي عبدالسادة337430 ى11747القادسيةذكرحسي  33بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمحمد عباس كريم246970 34بكالوريوسزينب الكبر

ن337420 ى11747القادسيةذكرعلي صفاء عبدالحسي  35بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكركرار رعد عبدالكريم166081 36بكالوريوسزينب الكبر

ن هاشم283130 ى11747القادسيةذكركرار حسي  37بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكراحمد رياض محمد337328 38بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعلي شاتول عاشور166110 39بكالوريوسزينب الكبر



ى11747القادسيةذكرامب  جميل عبداالمب 335281 40بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمحمد حسن جودة337498 41بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرقاسم فارس عبدالرضا337546 42بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحيدر مهدي حمزة283115 43بكالوريوسزينب الكبر

ن هاشم247153 ى11747القادسيةذكرعلي حسي  44بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحيدر نعيم شاكر166115 45بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرسجاد حازم سالم381639 46بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحسن عبد منكود337289 47بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحيدر بيان طالب167298 48بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمصطفن صاحب حمادي246669 49بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعلي كاظم دخيل282700 50بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعلي محمد صالح166430 51بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعباس سعدون عبدعلي167270 52بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعالء عايد اليج291835 53بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمصطفن عباس عبد166928 54بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرسيف حاكم هادي167296 55بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمروان بلبول هليل166478 56بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرليث محمد جميل381561 57بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكراسعد كاظم عبد246955 58بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرصالح الدين رسول هاشم529158 59بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمحمد حسن كلف166734 60بكالوريوسزينب الكبر

ن محمد وذاح381636 ى11747القادسيةذكرحسني  61بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكركرار محمد عودة282729 62بكالوريوسزينب الكبر

ن جابر ليلو166253 ى11747القادسيةذكرحسي  63بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكراحمد شهاب حمدان166867 64بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحسن عبدالرحمن داخل337521 65بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمصطفن صباح جناح167288 66بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمحمد عبدعلي سلمان337537 67بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمهدي شاكر عبدالحسن166300 68بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكررضا محمد جعفر315737 69بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعلي طاهر مجيد166700 70بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحيدر صبحي محسن360529 71بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعلي حمزة غافل247841 72بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكراحمد كاظم هادي166282 73بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعمار رعد هادي166278 74بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرامب  خالد حمدان166186 75بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحيدر ضياء رؤوف381700 76بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحيدر عويد لفته282904 77بكالوريوسزينب الكبر

ن337423 ى11747القادسيةذكرهادي احمد حسي  78بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحسن محسن جودة337392 79بكالوريوسزينب الكبر

ن كاظم عيىس166228 ى11747القادسيةذكرحسي  80بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرامب  عباس عبدالسادة166934 81بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرسامر عبدالمهدى بشب 519873 82بكالوريوسزينب الكبر

ن381606 ى11747القادسيةذكراحمد نارص حسي  83بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكراحمد بهاء عبدالرضا294612 84بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكررسمد مهدي حمزة166498 85بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحسام جميل سعيد381586 86بكالوريوسزينب الكبر

ن246657 ى11747القادسيةذكربشب  عباس حسي  87بكالوريوسزينب الكبر



ن محمد حاكم283085 ى11747القادسيةذكرحسي  88بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكراسحق احمد عجيل519839 89بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعالء عمران كاظم167290 90بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرابراهيم عباس زغب 282715 91بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرسيف سعد احمد166085 92دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعلي نغماش حمود167227 93دبلومزينب الكبر

ن282664 ن محمد حسي  ى11747القادسيةذكرحسي  94دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكررعد سعود ثجيل246756 95دبلومزينب الكبر

ن فاضل عبد166560 ى11747القادسيةذكرحسي  96دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمحمد حمزة غافل282603 97دبلومزينب الكبر

ي519796 ى11747القادسيةذكرعمار عبدالكريم عبدالنبر 98دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعلي ناظم حشف166538 99دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمرتضن صبار مهر166541 100دبلومزينب الكبر

 حازم عبداالمب 337345
ى11747القادسيةذكرمصطفن 101دبلومزينب الكبر

ن خالوي166077  عبدالحسي 
ى11747القادسيةذكرمصطفن 102دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرصفاء احمد جبار337571 103دبلومزينب الكبر

ن كاظم166372 ى11747القادسيةذكرصفاء حسي  104دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمحمد سالم هزل166849 105دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحيدر سالم هزل381542 106دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحيدر ناظم نجيب381595 107دبلومزينب الكبر

ن جاسم291865 ى11747القادسيةذكرواقد عبدالحسي  108دبلومزينب الكبر

ن عبدالخالق شبل166379 ى11747القادسيةذكرحسي  109دبلومزينب الكبر

ي336543
ى11747القادسيةذكراسامة عبداالمب  ماضن 110دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرسامر عبداالمب  حمزة166707 111دبلومزينب الكبر

ي167278 ى11747القادسيةذكراسماعيل جودة عريبر 112دبلومزينب الكبر

 علي صدام167257
ن ى11747القادسيةذكرحسي  113دبلومزينب الكبر

ي381600
ن جوتن ى11747القادسيةذكرزينالعابدي حسي  114دبلومزينب الكبر

ن166206  علي عبدالحسي 
ن ى11747القادسيةذكرحسي  115إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعلي هادي خضب 337241 116إعداديةزينب الكبر

ن337375 ن صفاء عبدالحسي  ى11747القادسيةذكرحسي  117إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعلي مهدي سمب 167281 118إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمحمد كاظم نعمان247884 119إعداديةزينب الكبر

ن337380 ى11747القادسيةذكرحسن صفاء عبدالحسي  120إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمحمد جبار حسن167229 121إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحمزة كاظم خيون247725 122إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعلي شهيد عبدالزهرة381541 123إعداديةزينب الكبر

ي246729
ى11747القادسيةذكرخالد فاروق راضن 124إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمحمد معن فرمان166861 125إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكراحمد علي جاسم366733 126إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرسيف علي غضبان337396 127إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمحمد حسن جدعان167182 128إعداديةزينب الكبر

ة291846 ى11747القادسيةذكرسجاد عبدالزهرة رسر 129إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحسن هادي داخل556883 130إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكراحمد هادي حمزة365460 131إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرخضب  بسمان خضب 519628 132إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعباس فاخر نعيم166975 133إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحسن سالم رحيمة537898 134إعداديةزينب الكبر

 علي مظفر381660
ن ى11747القادسيةذكرحسي  135إعداديةزينب الكبر



ى11747القادسيةذكرعمار ضياء عبدالزهرة291859 136إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمحمد حيدر لؤي166449 137إعداديةزينب الكبر

ن عايد حسن246698 ى11747القادسيةذكرحسي  138إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرسجاد حسن جودة337357 139إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمحمد حافظ مطرسر382208 140إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرامب  حامد عودة291842 141إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحمزة محمد كاظم166765 142إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحيدر حسن كوزان166123 143إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعمار جميل كريم166892 144إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعباس عادل سيف519794 145إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكراحمد كريم رحيمة519854 146إعداديةزينب الكبر

ن مهدي حمزة283104 ى11747القادسيةذكرحسني  147إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرليث جمال محسن556903 148إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرذوالفقار رياض كناوي556943 149إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعباس فاضل عبد166646 150إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرستار نعيثل جوده247144 151إعداديةزينب الكبر

ن خضب  غياض246865 ى11747القادسيةذكرحسي  152إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكراحمد شاكر عبد315157 153إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكركرار عبدالكريم حمزه282942 154إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرسيف سعد رضيو166960 155إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمحمد خالد هادي337528 156إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرجابر عادل جاسم167212 157إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةذكربركات عبدالرزاق مطر337476 158ماجستب زينب الكبر

ى11747القادسيةذكرزاهد جواد عبدالرضا366513 159ماجستب زينب الكبر

ى11747القادسيةذكرعبدالحسن طه يارس519634 160بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرحازم تعبان عنون167312 161دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةذكرمهدي كاظم مهدي167220 162دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىكميله كاظم عبد247867 1ماجستب زينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىهديل رياض كريم335645 2ماجستب زينب الكبر

ن مهدي335462 ى11747القادسيةأنبىعال حسي  3ماجستب زينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىالتفات كاظم حسن519586 4دبلوم عاليزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىهاجر شخب  عبيد167238 5بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىسنية جبار خزى166473 6بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىجنان كاظم كرم520044 7بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىارساء عبدالخرصن موات337385 8بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىانفال كاظم عبدهللا166107 9بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىسوسن رحيم حسن166520 10بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىعتاب حسن محمد166462 11بكالوريوسزينب الكبر

ن246721 ى11747القادسيةأنبىنضال طه ياسي  12بكالوريوسزينب الكبر

صفا علي خضب 166362
ى11747القادسيةأنبى 13بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىانتصار كاظم عبد166774 14بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىبيداء كاظم عباس381578 15بكالوريوسزينب الكبر

 علي166312
ن ى11747القادسيةأنبىتحرير عبدالحسي  16بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىسكينة عبدالحميد عبداالمب 337256 17بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىنور حاكم هادي166192 18بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىخواطر عبدالحميد عبداالمب 337277 19بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىسالم محسن عبدهللا519848 20بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىنورالهدى عزيز مخيف246764 21بكالوريوسزينب الكبر



ى11747القادسيةأنبىدعاء هادي خضب 283049 22بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىزهراء عويد لفته282881 23بكالوريوسزينب الكبر

ن داخل166358 ى11747القادسيةأنبىفاديا عبدالحسي  24بكالوريوسزينب الكبر

ن381527 ى11747القادسيةأنبىرؤى حنتوش عبدالحسي  25بكالوريوسزينب الكبر

م علي167171 اسماء شبر
ى11747القادسيةأنبى 26بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىمروة مهدي فدعم166691 27بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىرسى هالل حسن367016 28بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىمبن جودة وادي366943 29بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىنقلية تايه جبل381570 30بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىساهرة كزار ساجت167198 31دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىاشواق طالب حمودي381549 32دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىامال عبدالواحد صخيل537892 33دبلومزينب الكبر

ين عبدالواحد صخيل537893 ى11747القادسيةأنبىشب  34دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىوسن عزيز مخيف166673 35دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىابتسام كاظم عبد166433 36دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىازهار جميل الزم167261 37دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىايات عادل سيف337317 38دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىرسى ناهي علوان520083 39دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىرجاء عزيز مخيف166493 40دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىمروة حامد هادي519638 41دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىنىه كريم سعيد479210 42إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىكوثر عبد كشيش519616 43إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىكفاية جاسم كاووش519907 44إعداديةزينب الكبر

ن519800 ى11747القادسيةأنبىبيداء عبدالرزاق حسي  45إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىالهام كاظم حسان351749 46إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىشجون حسن جدعان246928 1دكتوراهزينب الكبر

ن جواد381609 ى11747القادسيةأنبىنور حسي  2دكتوراهزينب الكبر

ن كريم167316 ى11747القادسيةأنبىعلياء عبدالحسي  3ماجستب زينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىنور كاظم عباس381627 4ماجستب زينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىوعد عالء شاكر519640 5ماجستب زينب الكبر

سهاد محمدعلي عباس294331
ى11747القادسيةأنبى 6ماجستب زينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىحوراء هادي خضب 167310 7ماجستب زينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىهزار ابراهيم عويد166355 8ماجستب زينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىغصون حسن جدعان246913 9ماجستب زينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىزينب فاضل عبد166570 10بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىشيماء عباس جابر166533 11بكالوريوسزينب الكبر

شجن علي عبد167293
ى11747القادسيةأنبى 12بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىاالء نعيم عبيد166351 13بكالوريوسزينب الكبر

ن هيثم بنيان247171 ى11747القادسيةأنبىحني  14بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىليل حمزة سلمان282763 15بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىريم حازم عبداالمب 337351 16بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىهدى حسن عنون166248 17بكالوريوسزينب الكبر

ن مهدي سمب 167284 ى11747القادسيةأنبىحني  18بكالوريوسزينب الكبر

سالي رائد هادي166459
ى11747القادسيةأنبى 19بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىغدير كاظم خيون247715 20بكالوريوسزينب الكبر

هللا هادي166286 ى11747القادسيةأنبىحوراء خب  21بكالوريوسزينب الكبر

زهراء علي عبدالرضا283011
ى11747القادسيةأنبى 22بكالوريوسزينب الكبر

انتفاضة علي متاجر381633
ى11747القادسيةأنبى 23بكالوريوسزينب الكبر



ة عبدالحكيم مزهر519573 ى11747القادسيةأنبىسمب  24بكالوريوسزينب الكبر

يف167187 ى11747القادسيةأنبىزينة نارص رسر 25بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىدعاء عبداالمب  سالم166098 26بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىرنا كاظم ناهي166474 27بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىاسالم حاكم هادي167254 28بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىارساء عويد لفته282957 29بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىايمان هاشم عبد166382 30بكالوريوسزينب الكبر

ن166322 ى11747القادسيةأنبىزهراء عباس حسي  31بكالوريوسزينب الكبر

ان عبد عبادة315718 ى11747القادسيةأنبىنب  32بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىامواج شاكر حاتم381565 33بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىمروى حميد عبد167266 34بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىنورة رحيم حسن166503 35بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىدينا زياد طارق167201 36بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىمها صالح خليل166364 37بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىهدى مؤيد كريم520060 38بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىسارة ناظم نجيب166800 39بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىفاطمة ناظم نارص247104 40بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىارساء فيصل مزعل167328 41بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىميقات فالح ثامر557053 42بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىابتهال عبدالحسن عيدان283027 43بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىهجران بلبول هليل166488 44بكالوريوسزينب الكبر

ن167263 ن وليد عبدالحسي  ى11747القادسيةأنبىحني  45بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىميار واثق هاتف246884 46بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىغسق واثق صالح519801 47بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىهنادى نزار عبداالمب 381551 48بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىرباب حسن هادي519821 49بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىزهراء احمد صبار166198 50بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىدعاء عماد شمران167232 51بكالوريوسزينب الكبر

ن كريم عباس247739 ى11747القادسيةأنبىام الحني  52بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىمنار جبار حسن167225 53بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىروان كاظم عباس381623 54بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىزينب طالب شننة499531 55بكالوريوسزينب الكبر

مروى علي مهدي519579
ى11747القادسيةأنبى 56بكالوريوسزينب الكبر

ن166319 ى11747القادسيةأنبىزينب عباس حسي  57بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىسحر عماد شالل167301 58بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىنورس محمد جاسم167249 59بكالوريوسزينب الكبر

ن عالء سعدون337407 ى11747القادسيةأنبىحني  60بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىهبة هادي حمزة381540 61بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىسوسن عبدالحسن عيدان282977 62بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىعلياء جليل محمد519757 63بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىمروة جبار هندي167245 64بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىنور هاتف عامر381572 65بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىدعاء عويد لفته359853 66بكالوريوسزينب الكبر

اسيل علي كاظم166407
ى11747القادسيةأنبى 67بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىظفر زياد طارق247052 68بكالوريوسزينب الكبر

ن166226 شيماء علي حسي 
ى11747القادسيةأنبى 69بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىفرح عبدالستار عباس166272 70بكالوريوسزينب الكبر

ن احسان اعويد519770 ى11747القادسيةأنبىياسمي  71بكالوريوسزينب الكبر



ى11747القادسيةأنبىدالل عبداالمب  كاظم381654 72بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىمسار عبدالرزاق جاسم166551 73بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىنور محمد مظلوم381590 74بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىزينة باسم جبر366872 75بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىبراء عبدالمنعم وحيد246682 76بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىزينب عالء عبدالمنعم167216 77بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىزينب عباس كريم282746 78بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىاسيل خالد حمدان167192 79بكالوريوسزينب الكبر

ن337446 ى11747القادسيةأنبىهديل كريم ياسي  80بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىحيدر عبدالكريم عبدالحميد166210 81بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىانوار ابراهيم عويد166374 82بكالوريوسزينب الكبر

ن337488 ى11747القادسيةأنبىزهراء كريم ياسي  83بكالوريوسزينب الكبر

بتول علي جبار166297
ى11747القادسيةأنبى 84بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىسارة كاظم نعمان282834 85بكالوريوسزينب الكبر

مريم سامي اوحيد166654
ى11747القادسيةأنبى 86دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىنورالهدى محمد جاسم166813 87دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىختام غالب عبدالزهرة519914 88دبلومزينب الكبر

ختام مدلول علي166514
ى11747القادسيةأنبى 89دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىزهراء كاظم عباس381611 90دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىزينب جمعة فرحان381584 91دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىوجدان بلبول هليل166481 92دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىريام محمد نعيم167275 93دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىرنا عبدالحسن مرار166426 94دبلومزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىزهراء عبد اللطيف حسن166844 95إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىمريم قاسم كشاش247795 96إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىنرجس عباس حسن166171 97إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىاية سالم نعمة246942 98إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىوالء احمد عبدالكريم520067 99إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىزهراء محمد جاسم167251 100إعداديةزينب الكبر

ن رعد عباس247701 ى11747القادسيةأنبىبني  101إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىعبب  عدنان هاشم166454 102إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىبيادر عامر ارحيم518108 103إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىهديل خالد حمدان166128 104إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىفاطمة احمد صبار166203 105إعداديةزينب الكبر

هدى علي صالح291875
ى11747القادسيةأنبى 106إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىرغدة رعد بدر167260 107إعداديةزينب الكبر

اوي291854 ى11747القادسيةأنبىالزهراء عالءالدين مب  108إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىسارة حيدر فرحان365995 109إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىدعاء حسن خلف166316 110إعداديةزينب الكبر

يف167186 ى11747القادسيةأنبىسماح نارص رسر 111إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىمروة عماد شمران366798 112إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىميس محمد صكر166963 113إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىوالء يحب  شنون166510 114إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىتبارك حازم ثعبان291870 115إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىزهراء كامل مخيف184013 116إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىغيداء خالد عظيم247829 117إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىمروة كاظم نعمان247855 118إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىضح صالح راهي166826 119إعداديةزينب الكبر



ى11747القادسيةأنبىبتول خالد سلطان167304 120إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىاديان رعد عباس291864 121إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىسحر عبداالمب  حمزة247756 122إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىزينب ظاهر كاظم166420 123إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىزينب زياد طارق167208 124إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىرساج رحيم خضب 166752 125إعداديةزينب الكبر

ن281766 ى11747القادسيةأنبىعلياء عباس حسي  126إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىمريم وناس سفاح166387 127إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىفاطمة نجم عبدزيد166070 128إعداديةزينب الكبر

ن166525 ى11747القادسيةأنبىزهراء كريم عبدالحسي  129إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىسهاد برهان عبة166066 130بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىفردوس رحيم حسن537904 131بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىانعام كاطع صالح246983 132بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىايام عبدالحميد عبداالمب 337252 133بكالوريوسزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىمريم هاشم عيىس291850 134دبلومزينب الكبر

ي381632 ى ارميض عريبر ى11747القادسيةأنبىبرسر 135إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىكريمة حمزة عبود166878 136إعداديةزينب الكبر

ى11747القادسيةأنبىمنال عادي بثجت166399 137إعداديةزينب الكبر

1ماجستب الدغاره31748القادسيةذكرليث سالم ابراهيم271080

2ماجستب الدغاره31748القادسيةذكرازهر غيالن مرهون221199

ي237690
3ماجستب الدغاره31748القادسيةذكركريم فاضل راضن

ن عبود383718 4ماجستب الدغاره31748القادسيةذكرصفاء حسي 

5ماجستب الدغاره31748القادسيةذكرعلي حمزه كاظم237525

6دبلوم عاليالدغاره31748القادسيةذكرغزوان مطر جبر237714

ن237698  علي حسي 
7دبلوم عاليالدغاره31748القادسيةذكرمرتضن

ن تومان221109 8بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرفاضل حسي 

9بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرجواد كاظم عبيد557744

ي320665 10بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرهيثم فواز خب 

11بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكركتاب محمد حمزة237628

12بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرابراهيم هادي اليذ237019

ن كامل319663 13بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرسلمان عبدالحسي 

14بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمحمود ماجد حمود499423

15بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرصباح حاتم عزيز381334

16بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعباس عبد صكب381701

17بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرنبيل حسن حمزة237688

18بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرسالم عبد محسن271084

19بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرجاسم طالب وناس321596

20بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرهشام داخل جودة321570

21بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرستار سواري راهي320871

22بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرخالد مصارع مهدي271165

23بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمهدي ابوكطيفة ثامر321919

ن237731 24بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرخالد هادي حسي 

25بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمحمد مطر عبدالزهرة271074

26بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعلي برهان عبدالهادي237717

27بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرصالح عبيس بدر270850

28بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرميثم حاكم جاسم321427

29بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكراحمد كاظم عبدالهادي237547

30بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعبدعلي عاجل رسن271098



31بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكركاظم نجم عبدهللا271178

32بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرماجد حمزة محمد237281

33بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرخالد طالب شباده271075

34بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعلي هاتف محيسن383775

35بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرقضي عبد ديوان237712

36بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكراياد مراد كاظم237257

37بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعلي عبدالخرصن مهدي381488

38بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحيدر عزيز فنطل221180

39بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرسعد نارص عزوز499426

40بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكررسمد محمد علي270849

ن نجم عبدهللا383706 41بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحسي 

ي طاهر237497
42بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحسن راضن

43بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعائد عبد عباس318926

44بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعبدهللا كاظم جبار270787

45بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحسام غالب حنون499501

46بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحاكم حسن اليذ237730

47بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمصطفن هاتف عزيز319521

48بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرفهد شافع غانم271205

يب270828 49بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرصادق ترمن ارسر

50بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمحمد عبد محسن270104

ن237689 51بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكريارس كاظم حسي 

ن499522 52بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكراحمد سعيد حسي 

53بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعمار عامر مشاري320885

ن321727 54بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرظافر كريم حسي 

55بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعماد موس ضايع270830

56بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكراثب  عبدالحمزه عباس319920

ن جاسم557544 57بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعمار عبدالحسي 

58بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكراحمد مجيد حمادة499706

59بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرظافر كريم حسن271040

60بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحمزه كامل عبدالرضا237678

ن271190 61بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعبدالواحد محسن حسي 

ن237716 يف مرزة عبدالحسي  62بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكررسر

63بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمحمد حاجم نارص500164

64بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمحمد نور طارش221188

65بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكررسول عنون عباس221169

66بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرسالم صاحب ضايع237711

67بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمحمد كريم صاحب557533

ن فاهم حسن321364 68بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحسني 

69بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرزاهر مجيد علي318737

ن عليوي237278 70بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعدنان حسي 

71بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعلي مجيد حمادة321585

ن شاكر حسن271055 72بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحسي 

73بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكروسام علي مهدي221183

74بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكراحمد فاهم حسن321375

ن هادي221191 75بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

76بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكراحمد عزيز حميد237548

77بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمحمد كريم جاسم271094

78بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعبدهللا عزيز مال هللا383756



ن كاظم319621 غام حسي  79بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكررصن

80بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرفؤاد رياض شاهر271082

81بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمهند كامل جبر237256

82بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحسن علي عبدالعباس237320

83بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمنتظر عبدالمحسن دايخ237539

84بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرنبيل عواد هادي270833

85بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكركرار رزاق رحيم319885

86بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعالء ثامر تركي237697

87بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكراحمد كريم عبد271199

88بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعلي جواد ماجد383686

89بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرطارق عزيز عواد237294

ن عالوي عبد499600 90بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحسي 

91بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمحمود كريم موس383720

92بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعلي كريم طالب321276

93بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرفهد فاروق طالب237674

94بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعبدهللا فاهم حسن320484

95بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكروسام رزاق علي382879

96بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرنصب  شنشول ردام237673

97بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمحمد جفات عبد237672

98بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعقيل هاتف محمد381695

99بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمهند حسن سالم383725

100بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمصطفن صالح حسن221084

101بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرهيثم عدنان علوان321306

 عبدعلي221104
ن 102بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

103بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمهند عباس جمعة237648

ن عبدالرضا داخل237546 104دبلومالدغاره31748القادسيةذكرحسي 

105دبلومالدغاره31748القادسيةذكرعدي رحيم اليذ237218

106دبلومالدغاره31748القادسيةذكرمحمد جايش مالك237210

107دبلومالدغاره31748القادسيةذكركريم موس مهدي237695

108دبلومالدغاره31748القادسيةذكربسمة كاظم حمزة381434

ن319639 109دبلومالدغاره31748القادسيةذكرعماد عباس حسي 

110دبلومالدغاره31748القادسيةذكرمالك رحيم لفته237694

111دبلومالدغاره31748القادسيةذكرفراس فهد كاظم237532

112دبلومالدغاره31748القادسيةذكرعدنان حبيب نور318650

113دبلومالدغاره31748القادسيةذكرنوفل طالب عبد499863

114دبلومالدغاره31748القادسيةذكرعبدالعالي كاظم اليذ271197

115دبلومالدغاره31748القادسيةذكرحيدر خرصن حمزه271071

ن237696 116دبلومالدغاره31748القادسيةذكرحيدر هادي حسي 

117دبلومالدغاره31748القادسيةذكرعلي حبيب نجيب237137

118دبلومالدغاره31748القادسيةذكروسام كريم علوان502509

ن عويز عباس381892 119دبلومالدغاره31748القادسيةذكرامي 

120دبلومالدغاره31748القادسيةذكرعقيل محمد تركي237284

ن تومان236970 121دبلومالدغاره31748القادسيةذكرعادل حسي 

122دبلومالدغاره31748القادسيةذكروليد عبد ونان237540

123دبلومالدغاره31748القادسيةذكرمحمد اسكندر نور320500

124دبلومالدغاره31748القادسيةذكرعقيل مراد عاشق237142

ن557570 125دبلومالدغاره31748القادسيةذكراثب  كامل عبدالحسي 

126دبلومالدغاره31748القادسيةذكروليد خالد نارص321250



127دبلومالدغاره31748القادسيةذكرعالء موس ضايع318594

128دبلومالدغاره31748القادسيةذكرامب  علي عبدالخرصن381450

129دبلومالدغاره31748القادسيةذكرمنتظر جواد كاظم381514

130دبلومالدغاره31748القادسيةذكرسعد غيالن مرهون321606

131دبلومالدغاره31748القادسيةذكرعباس محمد برهان319390

132دبلومالدغاره31748القادسيةذكرمنتظر تكليف جواد321709

133دبلومالدغاره31748القادسيةذكررائد نارص جودة320389

134دبلومالدغاره31748القادسيةذكرصفاء عبدالسادة حسن499534

135دبلومالدغاره31748القادسيةذكرعباس هادي كاظم499517

ي502510
136دبلومالدغاره31748القادسيةذكرمازن ناعور راضن

137دبلومالدغاره31748القادسيةذكرحيدر محمد غازي221087

138إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرحمزة كاظم عبد499430

139إعداديةالدغاره31748القادسيةذكركريم جياد طالب319684

140إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرضياء قاسم هادي381414

ي237167 141إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرصادق عبدالحسن لعيبر

ن321674 1ماجستب الدغاره31748القادسيةذكرعدنان حميد ياسي 

2ماجستب الدغاره31748القادسيةذكراحمد اياد عبدالحمزة270835

3ماجستب الدغاره31748القادسيةذكرامجد كاظم عبداالمب 271140

4ماجستب الدغاره31748القادسيةذكراحمد طعمة حسن320795

5ماجستب الدغاره31748القادسيةذكربشب  باسم عبداالمب 271047

6ماجستب الدغاره31748القادسيةذكرعباس جبار عبد381567

ن237693  علي عبدالحسي 
ن 7بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحسي 

ن321680 8بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعمار حميد ياسي 

9بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعلي راسم موس237643

10بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكراثب  عماد عبد318698

ن382761 11بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمحمد قاسم حسي 

12بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعلي غزاي حسن237686

13بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمحمد كاظم سعيد271135

14بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرفاضل علي حسن237304

15بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعلي حاكم كريم319405

16بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكررواد حاكم تاية270842

17بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعلي نجاح فليك271156

ن محمد499737 18بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعلي حسي 

19بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرقاسم حمزة هدوان320114

20بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعامر عبدالكاظم علوان237537

21بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرجبار حسن هجار271185

22بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكراحمد جميل رشيد237528

23بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعلي سالم عبدالحمزة270783

24بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرامب  ناظم جبر320294

25بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكراثب  سعد عناد237133

ن381505 26بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحيدر علي عبدالحسي 

27بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرامب  محمد عرف381332

28بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعباس هادي علي557537

29بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحسن علي مونس237134

30بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمحمد ابراهيم عليوي237307

31بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعادل عباس عبدالسادة381560

32بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكراحمد رسحان حمادي319465

33بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكراحمد فليح كاظم237702



34بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرنزار لفتة كردي237302

35بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمصطفن دايخ عبد270948

36بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعقيل طالب جبر336251

37بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعماد جاسم زامل271133

38بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكررسول محيسن عليوي237703

39بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكراحمد حسن علي221149

40بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرفارس سالم مبدر270844

41بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعلي عبدالكريم فرحان237676

42بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمحمد جمال عايد271046

ن271143 43بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرصالح مرزة عبدالحسي 

44بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعباس ياس خضب 237130

45بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمحمد جواد كاظم271049

46بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكراحمد عزي عباس237659

47بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحيدر كاظم محسن237297

48بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمصطفن كاظم فرحان237536

49بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمحمد سمب  عبدالهادي237700

50بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمنتظر حسن جبر237522

51بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعلي مهدي جالب237526

52بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمنذر حاكم صاحب381556

ن جاسم318657 53بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرصفاء عبدالحسي 

54بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرامب  عبدالمحسن دايخ236992

55بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمحمد غالب راهي237706

56بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمهند شافع غانم383763

57بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمصطفن مجيد حميد271151

58بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمحمد علي مونس502507

59بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرجواد محيسن عليوي221205

60بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرانور كاظم شياع221204

 علي كريم271043
ن 61بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحسي 

62بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعلي موس كاظم557547

63بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرسامر عبدالكريم ابراهيم221178

64بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكراحمد غانم صكب271096

ن عدنان هادي237288 65بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحسي 

ن رحيم383747 66بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرجاسم حسي 

67بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمحمد عبدالحمزة مطرسر271150

ن سعد عباس271159 68بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحسني 

 عبدعلي271188
ن 69بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمحسن عبدالحسي 

 علي غانم237636
70بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمصطفن

ن كاظم عبد237640 71بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحسي 

72بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحسن عبدالحمزة دهش321068

73بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعادل كاظم عبدالحسن271203

74بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمرتضن جالوي حلىمي237250

ن321314 75بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمحمد كاظم حسي 

ن عداب يوسف318665 76بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرتحسي 

ن381724 77بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرصالح عباس حسي 

78بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحمزة فخري عباس237116

ن رحيم271193 79بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعلي حسي 

80بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمرتضن احمد عجة381537

81بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرسعود عزيز طالب237499



ن عايد237306 82بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكراثب  حسي 

83بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكربشب  عبدالكاظم محسن270840

84بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعصام محسن عبد270946

85بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحيدر عبدالعالي كاظم221161

86بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمصطفن جميل رشيد383751

87بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرامجد عبدالسادة سعد271201

88بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرسالم نعمة عطية271138

89بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمصطفن حبيب جاسم237729

90بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعبدهللا صالح عبدالسادة502501

91بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحسام عالوي عبد270836

ن حسن320819 92بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحيدر حسي 

93بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرانور منصور بريبر321617

94بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرليث عباس موس237309

95بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكروسام فليح فليك321033

96بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرامب  عواد جواد381406

97بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحيدر هادي علي237705

98بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكراحمد حيدر عبد271069

99بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكررافد حاكم تاية237067

100بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرشهاب عبداالمب  حسن271148

ن271173 101بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرسعد هادي حسي 

102بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرقضي علي ظاهر237132

103بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحمزة كريم حاتم271175

104بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكركرار عزيز حميد271183

105بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرماجد رياض جبار237135

106بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكراسامة كتاب عبد271052

107بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكركرار ستار محمد320961

ن صالح عبدشعيب237704 108بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحسي 

109بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكراحمد عباس شمران237299

110بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعلي جبر عالوي237669

ي عبد320914
111بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرواثق غبن

112بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكراحمد صكبان علي237129

ن318842 113بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرقيرص علي حسي 

ي طاهر271160
114بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرطالب راضن

115بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعايد محمد ضايع320897

116بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرامجد عزيز طالب237119

117بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكركرار علي عبدالهادي320783

118بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرسيف رحمن محيسن270922

ن237682 119بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكراحمد سالم حسي 

120بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرسعدون فاروق طالب237136

121بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرجابر براز عاشق237699

122بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرفريد راجح عايد237289

123بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمحمد نجاح شاهر237295

124بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعبدهللا عبدالمنعم عاجل237128

125بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرجعفر هدل قهران270927

126بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحمزة طالب عبد499898

127بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرزياد طارق هادي237662

128بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرامب  سعد جبر271129

ن محي237727 129بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعلي حسي 



ن271157  رضا حسي 
130بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمصطفن

ن237091 131بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمحمد عادل حسي 

132بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمحمد عبدالواحد علي271054

133بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكراحمد فخري علي237646

134بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرسامي مظهر محسن237154

135بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحيدر هاشم نارص221234

غام حمزة كامل383697 136بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكررصن

 علي عبدالعباس271066
ن 137بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحسي 

138بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرزياد كريم طالب270775

139بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكررافد عالء حاتم381392

ن270824  علي عبدالحسي 
ن 140بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرحسي 

141بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرجواد عبدالكاظم جفات321123

142بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرانمار جبار ابوشنة237644

143بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمحمد عبدزيد مزهر271136

ن271141 144دبلومالدغاره31748القادسيةذكركفاح مرزة عبدالحسي 

ن حمادي499624 145دبلومالدغاره31748القادسيةذكرمحمد حسي 

146دبلومالدغاره31748القادسيةذكراياد حاكم تاية237726

147دبلومالدغاره31748القادسيةذكرعلي عادل مبدر237728

148دبلومالدغاره31748القادسيةذكرحيدر سلمان علي237527

149دبلومالدغاره31748القادسيةذكروسام عباس جياد237684

ن كاظم271089 150دبلومالدغاره31748القادسيةذكرقاسم حسي 

151دبلومالدغاره31748القادسيةذكرحيدر عبداالمب  حسن270934

152دبلومالدغاره31748القادسيةذكراسعد باسم فاهم318584

153دبلومالدغاره31748القادسيةذكريعقوب حمزه كاظم237666

154دبلومالدغاره31748القادسيةذكرمحمد حسن كاظم270845

ن270818 155دبلومالدغاره31748القادسيةذكرسجاد علي حسي 

156دبلومالدغاره31748القادسيةذكرميثاق عبدالسادة عبدهللا237545

157دبلومالدغاره31748القادسيةذكرسالم صالح يوسف557530

ن احمد برهان381323 158دبلومالدغاره31748القادسيةذكرحسي 

159دبلومالدغاره31748القادسيةذكرمنتظر كريم عبود318553

160دبلومالدغاره31748القادسيةذكرباقر باسم حمزة271131

161دبلومالدغاره31748القادسيةذكرعلي حاكم عبدالرضا237143

162دبلومالدغاره31748القادسيةذكرعلي عبدهللا كاظم221203

163دبلومالدغاره31748القادسيةذكرعلي محمد شهيد237634

164دبلومالدغاره31748القادسيةذكرحيدر عبدهللا فنجان237701

165دبلومالدغاره31748القادسيةذكرعبدهللا عبدالزهرة حمزة271092

166دبلومالدغاره31748القادسيةذكرعماد خالد نارص321243

167دبلومالدغاره31748القادسيةذكركاظم كعود شيحان271154

168دبلومالدغاره31748القادسيةذكروسام فاهم ابوشنة499674

169دبلومالدغاره31748القادسيةذكرصفاء زعيم فاضل271045

170دبلومالدغاره31748القادسيةذكرمحمد جاسم محمد221096

171دبلومالدغاره31748القادسيةذكراحمد هاشم جاسم237292

172دبلومالدغاره31748القادسيةذكراحمد زهب  نجم321493

173دبلومالدغاره31748القادسيةذكراركان سلوم كزار270915

174دبلومالدغاره31748القادسيةذكرمرتضن حاكم عناد271191

175دبلومالدغاره31748القادسيةذكرمصطفن ابراهيم رهمة271162

176دبلومالدغاره31748القادسيةذكرعيىس قاسم فنجان237222

ن هشام زامل270848 177دبلومالدغاره31748القادسيةذكرحسي 



178إعداديةالدغاره31748القادسيةذكركرار خالد شايع237512

179إعداديةالدغاره31748القادسيةذكراحمد عامر حمزة252956

ن كريم حسن270770 180إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرحسي 

ن عبداالمب  دايخ237665 181إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرحسني 

 علي شاكر270113
ن 182إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرحسي 

183إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرعلي سالم صكب329500

184إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرعلي عبيد حنوف237152

185إعداديةالدغاره31748القادسيةذكراحمد عالوي سالم237668

186إعداديةالدغاره31748القادسيةذكركرار حيدر عبد382685

187إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرضياء مجيد حاتم237036

188إعداديةالدغاره31748القادسيةذكراحمد خلف شهيد270952

189إعداديةالدغاره31748القادسيةذكررعد فاروق طالب237079

190إعداديةالدغاره31748القادسيةذكركرار هادي جاسم237498

191إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرسجاد زيد غدير270780

192إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرنورالدين ستار جبر270969

193إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرصادق شفيق فليح269967

 علي كاطع319855
ن 194إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرحسي 

195إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرجعفر باسم حمزة221103

196إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرامب  مايح علي221100

 مكي هاشم221111
ن 197إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرحسي 

198إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرمصطفن جايش حمزة270124

199إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرعلي االكبر احسان نديم237670

200إعداديةالدغاره31748القادسيةذكراحمد مديح جاسم499928

201إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرعباس علي نصيف499873

202إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرمرتضن ابراهيم هادي237062

203إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرنوار سعد جبر221122

204إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرامب  ثائر علي237114

205إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرباقر راسم موس383727

206إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرمحمود جالوي حلىمي237311

207إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرمؤيد ناجح عايد237692

208إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرعلي صكبان بدر271041

209إعداديةالدغاره31748القادسيةذكركرار محمد عبد320715

210إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرمنب  عبدالكاظم محسن270728

211إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرمحمد نعمة عطية237544

 علي احمد236985
ن 212إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرحسني 

213إعداديةالدغاره31748القادسيةذكراثب  خالد جميل499651

214إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرمحمد رسول عبدالحمزة270941

ن عبدالعباس كاظم237108 215إعداديةالدغاره31748القادسيةذكربني 

216إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرمحمد عبدالعباس جليل502499

217إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرامب  محمد جبر271146

ي221094 218إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرعلي عبدالحسن لعيبر

219إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرسعيد عباس عبدالسادة381517

ن مجيد236998 ن المرتضن ياسي  220إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرحسي 

221إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرسجاد عباس هادي318672

222إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرعباس وزير علي221118

223إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرعلي صالح حسن237508

224إعداديةالدغاره31748القادسيةذكراسعد ابراهيم هادي237057

225إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرعبدهللا خالد نارص321226



غام علي محمد270960
226إعداديةالدغاره31748القادسيةذكررصن

227إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرعلي سالم جواد381499

228إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرمقتدى حامد محمد221099

نع321269 229إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرهشام حامد زعب 

230إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرمحمد سليم محسن381350

ن221140 231إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرمجتبر عدنان عبدالحسي 

232إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرعلي عبدالواحد علي271086

ن557580 233إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرامب  كامل عبدالحسي 

234إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرطه عقيل هاتف321642

235إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرجاسم محمد شهيد237725

ي271144 236إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرعلي قيرص ناجر

237إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرعالء فرحان كاطع221107

238إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرعلي عبود طيار237110

239إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرعلي مهدي ابوكطيفة321526

ن320317 240إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرمحمد بلبول حسي 

ن عباس محمد237500 241إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرحسني 

242إعداديةالدغاره31748القادسيةذكروعد خالد شايع321503

243إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرعلي عويد عذير237202

244إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرمهيمن جودت كاظم270813

245إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرزيد كريم موس270822

246إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرغيث صكبان بدر321815

247إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرحيدر كريم موس270074

ن ديوان237652 248إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرعقيل حسي 

249إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرسجاد محمد عبيس237653

250إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرعلي جابر سلمان269955

251إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرمحمد جواد ماجد237654

252إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرجاسم عناد شيحان237004

ن حبيب حسون381711 253إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرحسني 

254إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرنزار محمد عبد499907

255إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرمحسن محمد نمنم318639

256إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرامب  عالء حاتم237655

257إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرعباس شايع فرحان557554

258إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرعباس علي براز221117

259إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرمحمد عباس جابر499515

ي جودة499547 260إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرفاضل خب 

261إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرعايد حيدر هادي270974

262إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرمصطفن خالد طالب237543

263ماجستب الدغاره31748القادسيةذكرحيدر عواد حمادي499452

264بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعامر فخري كنوش499437

265بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعادل حسن هجار237707

266بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرجواد مهنا عباس383710

ن صكبان557564 267بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعقيل عبدالحسي 

268بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعقيل كاظم شعالن270823

ن تومان221090 269بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرعلي حسي 

270بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرفرج سلوم كزار271167

271بكالوريوسالدغاره31748القادسيةذكرمحسن جفات سلمان237664

272دبلومالدغاره31748القادسيةذكررعد غيالن مرهون319572

273دبلومالدغاره31748القادسيةذكرجالل كريم عباس237715



ن نارص270834 274دبلومالدغاره31748القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

275دبلومالدغاره31748القادسيةذكرعلي جبار عبد321473

276دبلومالدغاره31748القادسيةذكراحمد هاشم محمد270931

277إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرمقداد عطية نصيف557526

278إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرمصطفن فتان غالب237122

279إعداديةالدغاره31748القادسيةذكرعباس هادي جاسم381869

1بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىجنان هادي سلمان318501

2بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىجنان سالم شبيب237147

3بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىانتصار جابر عويز221230

4بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىاعتماد شايع فرحان271025

5بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىارساء حميد حمادة499720

6بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىسلوة جواد كاظم237141

7بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىاسوان مهدي عبد237274

8بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىضمائر عزيز طالب270802

الهام عامر تركي237521
9بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبى

10بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىزهراء موس متعب237272

ن318760 11بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىرؤى عبدالعباس حسي 

 محسن علي318529
ن 12بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىبني 

13بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىبيداء خضب  حمزة319360

14بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىعتاب جبار فضل237048

15بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىنوره كريم عيدان321750

16بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىصفا عبداالمب  حسن237038

سعاد علي حسن237542
17بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبى

18بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىسحر حمزة سلمان237502

19بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىداليا قاسم محمد221116

ن237268 20بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىهبة عدنان حسي 

ي حماده237650 21بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىهضاب خب 

حوراء علي غانم381706
22بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبى

23بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىاخالص موس كاظم237314

هند علي خضب 271087
24بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبى

25بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىدعاء حاتم عباس237323

26بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىحوراء هادي مروح381427

27بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىزهراء ابراهيم مهدي320762

28بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىزهراء نضال فرحان381399

29بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىضح كتاب محمد236976

30بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىاسيا هادي مهدي320950

31بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىبيداء جبر علوان221167

32بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىحوراء كاظم عبد318398

ن نارص270820 33دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىذكاء عبدالحسي 

ة حسن270807 34دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىربيعة رسر

35دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىكريمة فضل عباس270724

ن نارص271027 36دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىهناء عبدالحسي 

37دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىساجدة شاكر شبيب237683

38دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىلميعة كاظم حاجم383713

39دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىابتسام عباس علي270809

40دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىنجاة خضب  عباس318601

41دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىكفاء سالم فرهود499512

42دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىسلوى جاسم جبار237140



43دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىربيعة مونس حمزة269930

44دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىرشا عوده حمزه270793

ن نارص271026 45دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىوفاء عبدالحسي 

46دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىصابرين عبدالعباس كاظم237534

47دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىيرسى هادي ظاهر237270

48دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىطيبة حمدهللا سعدون381347

49دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىايمان عبداالمب  زغب 320861

50دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىسهاد حاكم تاية237691

51دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىاشواق عبدالواحد حسن270805

وق كاظم محمد237535 52إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىرسر

ن502496 53إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىاقبال شاكر عبدالحسي 

1ماجستب الدغاره31748القادسيةأنبىوفاء سالم صكب329541

2ماجستب الدغاره31748القادسيةأنبىزينب عبدالكاظم محسن270796

ن شاكر هادي499479 3ماجستب الدغاره31748القادسيةأنبىحني 

4ماجستب الدغاره31748القادسيةأنبىماجدة محمد عبدفلحي237680

5بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىاسماء جواد محل237516

6بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىازهار كريم عبد270798

ي صاحب237207
7بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىسوسن هاتن

ي عبد320930
8بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىايات غبن

9بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىندى احمد سفب 221120

10بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىرساء حامد حبيب237515

11بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىعلياء مهدي هادي237708

حسن علي عبيد318780
12بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبى

13بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىمحاسن حاكم جاسم237719

ن221225 14بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىوجدان مرزة عبدالحسي 

مريم علي جبر237264
15بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبى

ن حسن270832 16بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىزينب حسي 

17بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىزينب حاكم جاسم237721

18بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىزهراء محسن جواد270800

19بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىرشا عادل مبدر270801

20بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىنهاد حاكم تاية237150

21بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىرقيه حسن جاسم320843

22بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىهند احمد عبيس499416

23بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىشهالء طارق هادي320749

24بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىتبارك نعمة عطية237503

25بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىمريم حسن عبدالخرصن237538

26بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىمروة عبداالمب  جاسم321340

27بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىبراق فاروق صادق237291

 علي321082
ن 28بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىرسل حسي 

29بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىمروة عبدهللا رسحان237145

30بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىفيحاء حاكم جاسم237011

31بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىسارة رياض عباس237722

ي صاحب237262
32بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىزينب هاتن

ن557573 33بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىاسيل كامل عبدالحسي 

34بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىحوراء قاسم فنجان237231

ساره علي مونس237675
35بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبى

36بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىزينة عباس شمران237709

37بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىفاطمة حاكم جاسم237718



38بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىفاتن عبدالحمزة دهش321051

39بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىزهراء جواد كاظم499446

ى جريو عبد270717 40بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىبرسر

ن حسن319440 41بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىزهراء حسي 

سهار علي عبدزيد237265
42بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبى

ي237286 هجران هادي حرتر
43بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبى

44بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىبراء عامر حميد270810

ن ديوان381524 45بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىسىه حسي 

46بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىدالل عبدالكاظم فرحان221112

47بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىهجران مراد حبيب221216

48بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىنور كريم عبدالرزاق315616

49بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىمريم مجيد حمادة499460

50بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىنرجس جاسم محمد237645

51بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىايناس محمود كامل237685

52بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىميسم عبدهللا فنجان237196

53بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىزهرة محمد حمزة499508

54بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىوسن جاسم محمد237632

55بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىزينب جواد محل381689

56بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىنور جواد محل237509

57بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىمرح جالل عبدالكاظم237190

58بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىوفاء نعمة عطية221222

59بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىايناس كريم جياد271196

60بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىغفران نجم عبدالسادة271057

61بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىنورا محمود مهدي332999

62بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىدموع ظافر خميس237677

63بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىرغد جاسم عذير270733

64بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىهديل مهدي هادي221172

65بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىرانيا محمد جايش237239

66بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىهدى كريم حاتم271180

67بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىزهراء جواد كاظم237630

68بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىدالل مالك راشد237710

69بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىعلياء مالك جواد499486

70بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىتبارك سليم محمد321695

ن237681 71بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىميس سالم حسي 

72بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىهناء كريم كزار237687

73بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىغفران سعيد عبود318620

74بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىزهراء عبدالكاظم جفات321761

75بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىزهراء كريم كامل237679

ن نعمة كاظم237671 76بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىحني 

77بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىرندا عقيل هاتف237723

ن237524 بيداء علي حسي 
78بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبى

79بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىزهراء مجيد حميد499411

80بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىبراءة محمد هادي221175

81بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىمريم عبدهللا فنجان237198

82بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىختام حسن كاظم270757

ي499503
خديجة علي راضن

83بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبى

84بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىنورس عقيل هاتف237724

85بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىزينب عبدالعباس كاظم270797



86بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىدعاء كاظم عبد318374

87بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىرغد سالم صكب329493

88بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىهنادي عثمان مروح237151

89بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىهدى قيس عباس502513

90بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىسحر زهب  نجم321454

ن270815 91بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىمروة رزاق حسي 

92بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىديانا صالح حسن271063

93بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىرواء نور طارش271037

94بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىسحر عصمت عباس318472

95بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىرواء كريم عيدان321150

96بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىدعاء سالم صكب329510

 علي237530
ن 97بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىرغد حسي 

ن321654 98بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىوجدان حميد ياسي 

99بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىزهراء حميد مجيد221208

ن318435 ازهار علي حسي 
100بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبى

اس حسن جاسم271033 101بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىنبر

كوثر راشد علي237263
102بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبى

ي مهدي221163 103بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىوداد ناجر

104بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىهديل عقيل كاظم381443

105بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىنور رياض جبار321415

106دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىعال صباح جبار271059

107دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىصفا عبداالمب  جاسم321107

108دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىهناء حيدر جاسم321352

109دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىهيام نجم عبد499686

110دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىزهراء طاهر مونس381913

111دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىوفاء عبدالواحد يوسف237259

112دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىعذراء غزاي عبد237531

خديجة سامي علوان221209
113دبلومالدغاره31748القادسيةأنبى

114دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىضح كامل بدر270764

115دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىاسيل باسم حمزة237171

116دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىهدى مهدي ابوكطيفة321511

117دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىنورهان حاكم عبدالرضا221213

ن499837 118دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىمروة حسن حسي 

119دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىمريم حسن عبد221114

120دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىشفاء طاهر مونس381915

121دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىوداد نعمة جدعان244433

122دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىنور حاكم حافظ221227

123دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىهالة محمد كتاب221165

124دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىحوراء حمودي احمد270812

125دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىخمائل عبدالرزاق دوهان221220

ختام علي مظلوم381728
126دبلومالدغاره31748القادسيةأنبى

127إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىاالء عباس موس270743

128إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىبشائر عزيز طالب237031

129إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىعذراء جواد كاظم270010

130إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىزينب صالح مهدي237660

131إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىامل فيصل عبيد381716

132إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىرندة سلمان محيسن237661

133إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىايات جمال عبدالكاظم270025



134إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىدعاء منصور راشد237138

135إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىليل عبدالرزاق دوهان383771

136إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىزهراء عبدالعباس كاظم237008

ي باسم ارميض270049
137إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىضن

138إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىاسماء مهدي حسون237627

139إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىارساء عبدالرزاق دوهان237148

140إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىفاطمة غسان جبار321295

141إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىنبا سالم عبد383741

ن381722 142إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىرسل عدنان عبدالحسي 

ن جابر كاري381719 143إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىحني 

144إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىدنيا منصور راشد237139

145إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىزهراء ثامر فاضل237511

146إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىوسن ابراهيم كاظم318462

147إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىبشائر رياض جبار321396

148إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىوصال عبدالكاظم فرحان237501

149إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىمريم اسماعيل عبيد237178

150إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىفاطمة حاتم عباس382564

151إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىزهراء جواد هاشم237651

152إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىنجالء جميل نوري318422

153إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىافراح جالل عبدالكاظم270036

ن237026 154إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىفاطمة عادل حسي 

155إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىهديل ستار جابر237016

156إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىنغم اسماعيل عبيد237176

157إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىزينب عالوي سالم237667

158إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىهديل باسم حمزة237173

ن محمد270057 159إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىنور حسي 

160إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىشموس كريم حسن237504

161إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىغدير رزاق رحيم499957

حوراء وسام علي221231
162إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبى

ن270065 مريم علي عبدالحسي 
163إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبى

164إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىوعود جمال عبدالكاظم269999

165إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىنور رحمن حاتم237505

166إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىديار شاكر هادي499829

167إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىامنة جالوي حلىمي237626

168إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىرحاب جالل عبدالكاظم270817

169إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىزهراء ظافر كريم321137

170إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىرملة رحمن حاتم237506

ن237663 حوراء علي حسي 
171إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبى

172إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىغسق عزى عباس237658

173إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىاالء رسحان عبد381508

174إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىخولة منتظر جابر381588

175إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىزهراء جواد كاظم269983

176بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىحليمة كريم عبود270751

177بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىفينوس حمزة مروح271028

ن270784 178بكالوريوسالدغاره31748القادسيةأنبىانتصار رضا حسي 

ن علوان381574 179دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىشيماء حسي 

180دبلومالدغاره31748القادسيةأنبىرجاء جبار فضل270831

181إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىسناء نور طارش271035



ى عبدالكاظم جاسم319709 182إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىبرسر

183إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىاسيل عبدمسلم موس318924

184إعداديةالدغاره31748القادسيةأنبىابتهال هاشم عزوز318571

1بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرلطيف جدول سايب319904

ن مطلب فنجان477385 2بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعبدالحسي 

3بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعالء مسب  دهدي319526

4بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحامد كاظم سعيد318410

ن477746 5بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعباس طالب حسي 

6بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعلي فزع عجد317862

7بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعامر ظاهر حبيب334210

8بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعلي مدلول رميح477767

9بكالوريوسسومر31749القادسيةذكررحيم لفته علي318646

10بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحميد عوان جبر317820

11بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعادل ابوحنة عباس283769

12بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعباس خلصان علي283811

13بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعباس سحب  جوده329032

14بكالوريوسسومر31749القادسيةذكركاظم حمزة عباس319581

ن304259 15بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعلي عباس حسي 

ي334140
16بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرقاسم عبود راضن

17بكالوريوسسومر31749القادسيةذكروسام جواد كاظم382784

18بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحمزة شمران كاظم333971

19بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرفالح هادي شالل334335

ن حسون334191 20بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعلي حسي 

ي304479
21بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحيدر مجنون تويبن

22بكالوريوسسومر31749القادسيةذكربهاء قاسم هادي382776

23بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراكرم عبد علي321014

 علي اليج318940
ن 24بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحسي 

25بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرسعد نوام عبيد317755

26بكالوريوسسومر31749القادسيةذكررائد زغب  فضل321938

27بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرسامر شهد مجهول321400

28بكالوريوسسومر31749القادسيةذكررسول عبدالحمزة زغب 324844

29بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرجعفر محمد طالب334278

30بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحسن فرحان فرهود304450

31بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرفاضل دهدي سلومي329185

32بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحسن ديوان شطنان382877

33بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحميد كشاش حنش328754

34بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراحمد سحب  جوده321841

35بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراحمد محمد حاتم304442

36بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعادل علي بادي320507

37بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمحمد نور نجيب333695

38بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحازم شاكر عبود321063

39بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرليث عليوي حمزة477666

40بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرايوب يوسف وناس334157

41بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعادل خضب  عبدالعباس283858

42بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراسامة كاظم عبد321723

43بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمحمد كاظم عبيد502519

ن دخيل319843  حسي 
44بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمصطفن

45بكالوريوسسومر31749القادسيةذكررائد حسن صباح319035



ف مروان كاظم304394 46بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرارسر

47بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعلي نوام عبيد333581

48بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراحمد علي جاسم283804

ة محمد324805 ن 49بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرماجد حمب 

50بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمصطفن نعمة صالح321053

 علي مهدي283862
ن 51بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحسي 

52بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمثبن مالك حريجة477636

53بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرغارصن كاظم صباح382833

هان319055 54بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراحمد رسحان رسر

هان321711 55بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراسعد رسحان رسر

56بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمحمد علي زغب 328130

ي334018 57بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعالء حسن حرتر

ن رحيم عبود477694 58بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحسي 

ي317704 59بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرفارس فيصل حرتر

60بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعباس يونس كاظم304518

61بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراحمد صالح نوري334418

62بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحاكم فليح عبدالحسن334057

63بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحيدر علي عبد319152

ن مطلب304267 64بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

65بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرباسم نغماش داود319513

66بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرصالح ناش جهاد477415

67بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراحمد ياس خضب 283856

ي عبدالحمزة284067 68بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرفراس راجر

69بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرفالح حسن طرو326959

ي محمد304094
70بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراسعد راضن

71بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراحمد كامل طرو319011

72بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرهيثم عبدالزهرة كاظم284114

73بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعلي فريض منادي326854

74بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرغانم عبدالرزاق مقداد303765

75بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعلي محمد ابوحنة283967

76بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرسالم عباس جيحان321869

77بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحيدر جندي ساجت319897

78بكالوريوسسومر31749القادسيةذكروائل فرحان جهاد319933

79بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحيدر نجم عبدالرضا320979

80بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعقيل صبيح كشاش318471

ي477688
81بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراثب  محمود راضن

82بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرواثق جاسم محمد284023

83بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمالك جليل كريم317722

84بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرفؤاد نايف طرو326783

85بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمحمد محسن عبداالمب 328827

86بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراحمد علي فزع321502

87بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراسعد كريم عطية326967

88بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعلي كاظم جاسم326480

89بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمصطفن جالب سوادي328695

ن320039 90بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراحمد كصمول عبدالحسي 

91بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراحمد نجم عبدزيد477789

ن عبداالمب 328069 92بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحيدر حسي 

93دبلومسومر31749القادسيةذكرعماد عبد فليح326192



94دبلومسومر31749القادسيةذكرحامد هادي حسن304389

95دبلومسومر31749القادسيةذكرسلمان لفته حسون319116

96دبلومسومر31749القادسيةذكركامل جبر جاسم320200

ن382861 ن طعيمة حسي  97دبلومسومر31749القادسيةذكرحسي 

98دبلومسومر31749القادسيةذكرجهاد شدهان عطية320729

99دبلومسومر31749القادسيةذكراحمد عبداالمب  واوي318787

ن317805 100دبلومسومر31749القادسيةذكرفاضل نارص حسي 

ن كاظم حسن326485 101دبلومسومر31749القادسيةذكرحسي 

102دبلومسومر31749القادسيةذكرعادل بدير علوش329151

103دبلومسومر31749القادسيةذكرسالم ضاجر موس477506

104دبلومسومر31749القادسيةذكرسعد عاشور جبب 328885

105دبلومسومر31749القادسيةذكرهادي عبد جبر319913

106دبلومسومر31749القادسيةذكرجاسم محمد سالم319708

107دبلومسومر31749القادسيةذكرعالء هاشم حسون321952

108دبلومسومر31749القادسيةذكرمحمد فلك عبد320334

109دبلومسومر31749القادسيةذكرماجد حامد كاظم284036

ن كاظم329207 110دبلومسومر31749القادسيةذكرمحمد عبدالحسي 

ن321946 111دبلومسومر31749القادسيةذكراحمد اليج حسي 

112دبلومسومر31749القادسيةذكرمحمدالمهدي وناس جامل502536

113دبلومسومر31749القادسيةذكرحميد هادي عودة303864

ي318709
114دبلومسومر31749القادسيةذكرفواز كلف راضن

115دبلومسومر31749القادسيةذكرمحمد كنكون عالج321074

116دبلومسومر31749القادسيةذكررياض موجد مخور556271

117دبلومسومر31749القادسيةذكرمحمد موس رضا317769

118دبلومسومر31749القادسيةذكرثامر هويل كاظم283875

119دبلومسومر31749القادسيةذكرامب  هاشم فزع328994

120دبلومسومر31749القادسيةذكرعبدهللا عبيد هادي304339

121دبلومسومر31749القادسيةذكريوسف كريم عطية319555

ن كريم صكبان327750 122دبلومسومر31749القادسيةذكرتحسي 

123دبلومسومر31749القادسيةذكرسجاد عليوي حمزة477793

124دبلومسومر31749القادسيةذكررائد علي عبود477782

125دبلومسومر31749القادسيةذكرعلي خضب  عباس284052

126دبلومسومر31749القادسيةذكروهد عبيد جابر328685

127دبلومسومر31749القادسيةذكراحمد جاسم عبيد319393

128دبلومسومر31749القادسيةذكرعباس فاضل هاشم320322

129دبلومسومر31749القادسيةذكريحب  محمود موس477582

ن هاتف رسحان334164 130دبلومسومر31749القادسيةذكرحسي 

131دبلومسومر31749القادسيةذكرمحمد سليم كاظم477407

132دبلومسومر31749القادسيةذكرنور هاشم حنيش327639

133دبلومسومر31749القادسيةذكرذياب نجم عبدالرضا326210

134إعداديةسومر31749القادسيةذكرغانم جزير علوان304285

ن321627 135إعداديةسومر31749القادسيةذكررحيم محمد حسي 

136إعداديةسومر31749القادسيةذكرابراهيم يوسف وناس334129

137إعداديةسومر31749القادسيةذكرهادي لوي    خ فهد382802

138إعداديةسومر31749القادسيةذكرجاسم نجم جبر327855

139إعداديةسومر31749القادسيةذكرجبار عبد جاسم304171

140إعداديةسومر31749القادسيةذكرسعد بريبل راشد334038

141إعداديةسومر31749القادسيةذكرضياء محمد عصواد334224



142إعداديةسومر31749القادسيةذكرعباس ماهو فرهود477685

143إعداديةسومر31749القادسيةذكرمحمد هندي كاطع327472

144إعداديةسومر31749القادسيةذكراحمد سليم كاظم325128

غام كريم جاسم318964 145إعداديةسومر31749القادسيةذكررصن

1ماجستب سومر31749القادسيةذكرحيدر كاظم حسن333605

2ماجستب سومر31749القادسيةذكرمحمد عجىمي سلمان334007

3بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحيدر كاظم صاحب304421

ي382766
4بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعباس عبود راضن

5بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمحمد رشيد مخيف319854

6بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحسن مزهر نيون382838

7بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعلي مالك عنون326587

8بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعلي عبدالرضا رحيم304313

9بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعايد مايح يوسف284076

10بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعماد نايف طرو326728

11بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراحمد جبار كاظم327981

12بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحامد ديكان كاظم321643

13بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرنور عماد كاظم321771

ي رحيم كاظم327881
14بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرهاتن

15بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراحمد ناظم فرج303787

16بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراحمد جليل دشمان333669

ن عواد كاظم325133 17بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحسي 

18بكالوريوسسومر31749القادسيةذكريوسف ديكان كاظم321651

19بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرسجاد سعد جابر328000

20بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعلي هادي لوي    خ382815

ن دخيل477629 21بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرليث حسي 

ن حازم عواد477791 22بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحسي 

23بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمهدي مايح يوسف317482

غام عليوي عودة320029 24بكالوريوسسومر31749القادسيةذكررصن

ن حسن283937 25بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعالء حسي 

26بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعبدهللا خضب  خنجر304239

ن ارحيم319142 27بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعلي حسي 

ي318723
ن كلف راضن 28بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحسي 

 حاكم سحب 303848
29بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمصطفن

30بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراحمد ديكان كاظم321637

31بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراحمد علي زغب 329113

ي احمد326707 32بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمسلم مب 

ن عبود كاظم321419 33بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحسي 

34بكالوريوسسومر31749القادسيةذكركمال عبد غافل334199

35بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعادل عبدالكاظم مخيلف304405

36بكالوريوسسومر31749القادسيةذكررسول هاشم راشد382885

37بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرامجد فاضل نجم325089

38بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمالك محمد كامل334364

39بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرسجاد محمد هندي317792

40بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعالء كاظم عباس304324

41بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمراد رحيم عبد320496

42بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعلي مجيد حاتم477727

43بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمحمد عبداالمب  بنيان284039

44بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراحمد ماجد عبدالرضا317743



غام كريم324952 45بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعلي رصن

46بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحيدر جواد حنتوش319083

47بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمحمد بدير علوش477724

48بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعلي المي ناهي304368

49بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحسن جبار كاظم327950

50بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرصفاء يحب  شاكر304046

ي334082
51بكالوريوسسومر31749القادسيةذكررسول مجباس شاتن

52بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعالء محمد مهاوش321860

53بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمحمد حميد عوان317833

54بكالوريوسسومر31749القادسيةذكروليد دوهان جابر326542

55بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعماد محيل علي318631

56بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحسن كريم هاشم320432

ن مطلب477559 57بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرسيف عبدالحسي 

58بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمصطفن جواد عبد324879

59بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعقيل طالب شالخ334089

60بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرليث كاظم ناهي327861

61بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرصالح مهدي شداد319886

62بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعبدالرزاق علي جدعان320451

63بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحيدر مزهر نيون327231

64بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمرتضن حاكم سحب 303837

65بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرصفاء تركي محمد320521

66بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرامب  موز حبيب317734

67بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرامجد طالب هاشم502541

68بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعباس جبب  خليف477513

69بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحيدر محي نارص318696

70بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعلي جواد حمد326533

71بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراحمد راشد طوير320286

72بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراثب  حسن ديوان320940

73بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراحمد جالب حلواص333558

74بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراحمد حبيب عبود477396

ن نصيف جاسم321903 75بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحسي 

ن كاظم477672 76بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمنتظر حسي 

77بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرفاضل موس عبد327940

ن مواش304436 78بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحسن حسي 

ي329165 79بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمحمود فيصل حرتر

80بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعبدهللا كريم كاظم334263

81بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعلي غانم محمد304204

82بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرسجاد سمب  مراد477700

83بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرامجد ابراهيم عبد320261

84بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرسجاد كاظم شاكر328845

85بكالوريوسسومر31749القادسيةذكركرار علي عبود502527

ي عبدالحمزة283866 86بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعباس راجر

87بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعايد جواد كاظم326345

88بكالوريوسسومر31749القادسيةذكريارس عباس عبداالمب 318661

89بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحسن علي كركان333937

90بكالوريوسسومر31749القادسيةذكررسول عبدالحمزة طاهر320332

91بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعلي حبيب جياد304418

92بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراحمد عباس جري326502



93بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحازم كورز صباح283782

94بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحسن حاتم حذور320050

95بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعباس مايح يوسف317517

96بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرامب  كامل جاسم324872

97بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعلي ناظم خليبص334240

98بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرسيف كاظم نيون318676

99بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعلي كاظم جواد283409

100بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعناد حسان عبدالرضا304409

101بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرسجاد رسحان كاظم283791

102بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرنور جبار مطرسر284092

103بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرسجاد احمد مجهول477567

104بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراحمد ناظم عبدالسادة334053

105بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرامب  مزهر نيون333726

106بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمحمد فيصل كاطع304456

107بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعلي جاسم محمد333988

108بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرضياء عبيس عودة326160

109بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرابراهيم عطيوي مطرسر477659

110بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحيدر محمدرضا كاظم320475

111بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمسلم محمد بوهان477750

112بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراثب  رحيم لفته477633

113بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرليث كامل جاسم326595

ن334174 ي عبدالحسي  114بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرهيثم مب 

115بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمهند سليم كاظم321510

ف رحيم علوان304184 116بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرارسر

117بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرجاسم محمد خيون304249

118بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعلي محمد كامل547995

119بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرسيف عبد غافل326998

120بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحيدر عبدالرضا رحيم304298

121بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراسعد رزاق واجد328249

122بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرجعفر احمد عبداالمب 318819

ن328769 123بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرارشد سليم حسي 

ن عالوي هاشم333707 124بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرحسي 

ي احمد303946 125بكالوريوسسومر31749القادسيةذكراحمد مب 

126بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعلي رسحان كاظم321045

127دبلومسومر31749القادسيةذكرعباس حامد كامل321094

128دبلومسومر31749القادسيةذكرمهدي كريم مالك318838

129دبلومسومر31749القادسيةذكرثائر جاسم كركان325108

130دبلومسومر31749القادسيةذكرعبدهللا حمزة حسن326522

131دبلومسومر31749القادسيةذكرمهدي رحيم كاظم317676

ي جابر320713
132دبلومسومر31749القادسيةذكركرار شمحن

133دبلومسومر31749القادسيةذكراحمد صالح حسن328902

134دبلومسومر31749القادسيةذكرامب  عادل بدير329157

135دبلومسومر31749القادسيةذكرخليل ابراهيم هاشم334430

136دبلومسومر31749القادسيةذكرجاسم محمد بوهان477756

137دبلومسومر31749القادسيةذكراحمد هاشم حنيش304354

ن كويد عباس319095 138دبلومسومر31749القادسيةذكرحسي 

139دبلومسومر31749القادسيةذكرمرتضن ماجد خضب 333889

140دبلومسومر31749القادسيةذكرزيد ياس سالم477677



141دبلومسومر31749القادسيةذكراحمد هادي لوي    خ382821

ن حسون334186 142دبلومسومر31749القادسيةذكرمسلم حسي 

143دبلومسومر31749القادسيةذكررسول كاظم جبر334167

144دبلومسومر31749القادسيةذكرعالء عباس عبد303800

145دبلومسومر31749القادسيةذكرسالم كميل عطية382841

146دبلومسومر31749القادسيةذكرعلي هادي غثوان321001

147دبلومسومر31749القادسيةذكرجعفر نعمة علي320061

148دبلومسومر31749القادسيةذكرجواد كاظم فزع321931

ن خلف عكموش333618 149دبلومسومر31749القادسيةذكرحسي 

150دبلومسومر31749القادسيةذكرايمن عادل بدير283846

151دبلومسومر31749القادسيةذكراسعد حامد عبد329178

152دبلومسومر31749القادسيةذكراحمد عدنان شاطي321663

153دبلومسومر31749القادسيةذكرامب  ابراهيم هاشم333718

154دبلومسومر31749القادسيةذكراحمد عباس طالب321754

ن كريم جاسم303996 155دبلومسومر31749القادسيةذكرحسني 

ن317571 156دبلومسومر31749القادسيةذكرحيدر صباح عبدالحسي 

157دبلومسومر31749القادسيةذكرموس تركي محمد328050

158دبلومسومر31749القادسيةذكريونس حميد بدر318443

159دبلومسومر31749القادسيةذكرسجاد عايد كامل477599

160إعداديةسومر31749القادسيةذكرعلي عباس عبدعلي328079

161إعداديةسومر31749القادسيةذكرقاسم محمد خيون477524

162إعداديةسومر31749القادسيةذكرمحمد عكاب فضيل320082

163إعداديةسومر31749القادسيةذكرحسن عبدالهادي مخيلف320533

164إعداديةسومر31749القادسيةذكرعباس عالوي كاظم304151

ن ارحيم477363 165إعداديةسومر31749القادسيةذكرمحمود حسي 

166إعداديةسومر31749القادسيةذكرامجد صالح حسن321965

ن نجم320354 167إعداديةسومر31749القادسيةذكرسجاد حسي 

168إعداديةسومر31749القادسيةذكرمحمدصادق حميد وناس327208

169إعداديةسومر31749القادسيةذكراحمد ابراهيم بنيان326302

170إعداديةسومر31749القادسيةذكرالياس خضب  عباس334360

171إعداديةسومر31749القادسيةذكراحمد محمد كاظم333996

172إعداديةسومر31749القادسيةذكركرار محمد محي335452

173إعداديةسومر31749القادسيةذكرمهدي ترمن عبد321524

174إعداديةسومر31749القادسيةذكرمحمد سالم جواد320490

175إعداديةسومر31749القادسيةذكروليد محمد توفيق334308

ن راشد320741  حسي 
176إعداديةسومر31749القادسيةذكرمصطفن

177إعداديةسومر31749القادسيةذكرمرتضن جالب سوادي329228

178إعداديةسومر31749القادسيةذكرحيدر عبد غافل477708

179إعداديةسومر31749القادسيةذكرعلي كريم مظهر304161

180إعداديةسومر31749القادسيةذكراكرم عبدالكاظم حسن333594

181إعداديةسومر31749القادسيةذكرعباس رياض رفش319048

182إعداديةسومر31749القادسيةذكرعلي رحيم محمد321567

183إعداديةسومر31749القادسيةذكرعبدهللا يوسف كاظم319968

184إعداديةسومر31749القادسيةذكركريم قاسم مشحوت321470

185إعداديةسومر31749القادسيةذكرحيدر فاضل كاظم477770

ن320703 186إعداديةسومر31749القادسيةذكرسجاد عبدالكاظم عبدالحسي 

187إعداديةسومر31749القادسيةذكرمصطفن حيدر مجنون304463

188إعداديةسومر31749القادسيةذكرعباس فاضل عبيس320245



189إعداديةسومر31749القادسيةذكرمصطفن ايوب يوسف334151

ن ابراهيم صادق326650 190إعداديةسومر31749القادسيةذكرحسي 

191إعداديةسومر31749القادسيةذكرعلي محمد موس326556

192إعداديةسومر31749القادسيةذكرسجاد حامد عبد328810

193إعداديةسومر31749القادسيةذكرمهدي طارق هادي321915

194إعداديةسومر31749القادسيةذكركرار عبدالحسن شمران303857

 تركي جاسم328169
195إعداديةسومر31749القادسيةذكرمصطفن

196إعداديةسومر31749القادسيةذكرعلي عبدالكاظم موس333931

197إعداديةسومر31749القادسيةذكرعباس مالك عنون329102

198إعداديةسومر31749القادسيةذكرحيدر عبدالحسن شمران320549

199إعداديةسومر31749القادسيةذكراحمد محمد كاظم283786

200إعداديةسومر31749القادسيةذكرحازم محمد محل327870

201إعداديةسومر31749القادسيةذكرعلي هويل كاظم328594

202إعداديةسومر31749القادسيةذكراحمد عماد جبر477534

ن مواش320231 203إعداديةسومر31749القادسيةذكرمحمد حسي 

204إعداديةسومر31749القادسيةذكرزياد عبدالسالم مخيلف324862

205إعداديةسومر31749القادسيةذكرمصطفن علوان كاظم328238

206إعداديةسومر31749القادسيةذكرمسلم عباس حمزة502538

207إعداديةسومر31749القادسيةذكرمحمد عماد كاظم321764

208إعداديةسومر31749القادسيةذكرابراهيم محمد فضل329061

209إعداديةسومر31749القادسيةذكرعباس فالح حسن320220

210إعداديةسومر31749القادسيةذكرمحمود فاضل هاشم327452

 عدنان عبداالمب 326719
211إعداديةسومر31749القادسيةذكرمصطفن

212إعداديةسومر31749القادسيةذكرازهر رحيم علوان304195

213إعداديةسومر31749القادسيةذكراحمد كاظم جواد334272

214إعداديةسومر31749القادسيةذكرفاضل قاسم مشحوت321449

215إعداديةسومر31749القادسيةذكرعبدهللا موس عبدهللا319959

216إعداديةسومر31749القادسيةذكراحمد غالي جبر333899

217إعداديةسومر31749القادسيةذكرامب  عباس فليح328389

218إعداديةسومر31749القادسيةذكرمحمد عليوي حمزة477370

219إعداديةسومر31749القادسيةذكرعلي دهدي سلومي329197

220إعداديةسومر31749القادسيةذكرعباس فاضل كاظم328036

221إعداديةسومر31749القادسيةذكربهاء كاظم عباس304139

222إعداديةسومر31749القادسيةذكرقاسم كورز صباح477763

ن سلمان عواد319068 223إعداديةسومر31749القادسيةذكرحسي 

224إعداديةسومر31749القادسيةذكررائد علي عباس329141

225إعداديةسومر31749القادسيةذكروسام موز حبيب283914

226إعداديةسومر31749القادسيةذكرامب  وهد عبيد318599

227إعداديةسومر31749القادسيةذكرعبدهللا رحيم كاظم317621

 علي حسن321609
ن 228إعداديةسومر31749القادسيةذكرحسي 

229إعداديةسومر31749القادسيةذكراحمد كاظم ساجت321086

230إعداديةسومر31749القادسيةذكرمحمد المي ناهي304361

231إعداديةسومر31749القادسيةذكرنجاح حسن طرو382846

ن جهاد شدهان326278 232إعداديةسومر31749القادسيةذكرحسي 

 علي عبيس333633
ن 233إعداديةسومر31749القادسيةذكرياسي 

234إعداديةسومر31749القادسيةذكرمجيد مالك عبدالكاظم320988

235إعداديةسومر31749القادسيةذكرعدي فخري عجة333957

236إعداديةسومر31749القادسيةذكرسجاد حيدر عواد321897



237إعداديةسومر31749القادسيةذكراسعد مسب  دهدي382890

238إعداديةسومر31749القادسيةذكرامب  شهيد حميد303700

 ماجد خضب 333911
239إعداديةسومر31749القادسيةذكرمصطفن

240إعداديةسومر31749القادسيةذكرمصطفن جاسم محمد334320

241إعداديةسومر31749القادسيةذكرستار عبدالكاظم حسن319597

242إعداديةسومر31749القادسيةذكرعالء كاظم جبر321974

243إعداديةسومر31749القادسيةذكرعلي محمد عبيد334179

244إعداديةسومر31749القادسيةذكرمحمد عبيس عودة328214

245إعداديةسومر31749القادسيةذكرعلي عبدهللا عبيد328221

246إعداديةسومر31749القادسيةذكرعبدهللا حسن عبداالمب 328822

247إعداديةسومر31749القادسيةذكرعمر ميثاق كاظم328181

248إعداديةسومر31749القادسيةذكراحمد كريم علي328788

ي نعمه326635 249إعداديةسومر31749القادسيةذكرمنتظر خب 

250إعداديةسومر31749القادسيةذكرمصطفن كاظم جواد334205

251إعداديةسومر31749القادسيةذكرحسن هشام ماهر328763

252إعداديةسومر31749القادسيةذكرحيدر محيسن بريبل283953

253إعداديةسومر31749القادسيةذكركرار حيدر مجنون327494

254إعداديةسومر31749القادسيةذكرسامر مارد عبدعلي548002

 تركي محمد284043
ن 255إعداديةسومر31749القادسيةذكرحسي 

256إعداديةسومر31749القادسيةذكرحمزة كاظم علي477784

257إعداديةسومر31749القادسيةذكركرار كريم كزار283764

258إعداديةسومر31749القادسيةذكرضياء جواد حنتوش326374

259إعداديةسومر31749القادسيةذكرزيد رزاق زيدان319927

260إعداديةسومر31749القادسيةذكرعلي حسن علي328836

261إعداديةسومر31749القادسيةذكرزيد ثامر جاسم320104

262إعداديةسومر31749القادسيةذكرسجاد محمد خيون477639

263إعداديةسومر31749القادسيةذكرمصطفن سلمان لفته321813

264إعداديةسومر31749القادسيةذكرمحمد كريم جاسم334066

ي عبد326322
265إعداديةسومر31749القادسيةذكرازهر راضن

266إعداديةسومر31749القادسيةذكرسجاد ماهر كاظم328803

267إعداديةسومر31749القادسيةذكراثب  جبار مطرسر284101

268إعداديةسومر31749القادسيةذكرحسن ماهر كاظم328794

269إعداديةسومر31749القادسيةذكرسجاد هاشم عبيد319620

270إعداديةسومر31749القادسيةذكرهاشم رسمد عليوي319834

271إعداديةسومر31749القادسيةذكراحمد ماجد بدر328851

272إعداديةسومر31749القادسيةذكرعلي عايد رحمن283903

273إعداديةسومر31749القادسيةذكرامجد باهل ري    ح334255

274إعداديةسومر31749القادسيةذكرنور حامد كاظم321736

الساجدين مالح راهي477730 275إعداديةسومر31749القادسيةذكرخب 

ن عبيد327725 276إعداديةسومر31749القادسيةذكرضياء حسي 

 علي318854
ن 277إعداديةسومر31749القادسيةذكرمرتضن حسي 

278إعداديةسومر31749القادسيةذكرسجاد كريم جاسم303964

279إعداديةسومر31749القادسيةذكرمصطفن نوري هاشم303736

280إعداديةسومر31749القادسيةذكرعلي عبود حسن327721

281إعداديةسومر31749القادسيةذكراحمد هاشم عبيد319769

ن283960 282إعداديةسومر31749القادسيةذكرراسم محمد حسي 

283إعداديةسومر31749القادسيةذكرعلي محيسن بريبل320773

284إعداديةسومر31749القادسيةذكرمحمد ماجد بدر328855



285بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرخليل حسن مظلوم382829

286بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعادل شدهان عطية477702

287بكالوريوسسومر31749القادسيةذكررحيم حمزة علي303775

288بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرعبداالمب  عبدالحمزة زغب 328740

289بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرمراد كاظم بوري321438

290بكالوريوسسومر31749القادسيةذكرصالح عطار داوي334075

291دبلومسومر31749القادسيةذكررزاق نعمة عبد477691

292إعداديةسومر31749القادسيةذكرفاضل كامل حمد320569

ن556277 293إعداديةسومر31749القادسيةذكرميثاق منصور حسي 

294إعداديةسومر31749القادسيةذكرخالد عودة جخيم326450

295إعداديةسومر31749القادسيةذكرعلي نوير لفته318616

ن304504 296إعداديةسومر31749القادسيةذكركريم عباس حسي 

297إعداديةسومر31749القادسيةذكرايوب كامل منذور328063

باسمة عبدالعالي محيسن318518
1بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبى

2بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىاالء سعيد عبود502534

ميالد علي عبود502521
3بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبى

4بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىافراح عواد كناوى318652

ن بادي327741 5بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىمنار حسي 

6بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىصبحة كامل عبيد320181

7بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىهناء حميد دايخ304279

8بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىهند عبيد سلمان304399

ى صيهود كامل321351 9بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىبرسر

ى عبدالكاظم مخيلف333735 10بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىبرسر

11بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىانتصار بيوض ردام321034

12بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىاالء وهد عبيد318545

13بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىمريم كاظم نيون318688

14بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىبيداء عليوي عودة320580

15بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىطيبة غسان عبدالرضا284082

16بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىشذى حمزة شندل321891

17بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىغيداء كاظم عبدهللا284009

18بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىانتصار عباس جيحان329085

19بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىهدى محمد حمزة382901

قسمة حليم عبدعلي283868
20بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبى

21بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىايمان حران كاظم283757

22بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىبركات كريم هاشم326620

ن نجم324790 23بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىفاطمة حسي 

24بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىطيبه قاسم محمد477643

25بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىحوراء عبدالكاظم حسن304426

26دبلومسومر31749القادسيةأنبىزكية حمزة عبد477550

27دبلومسومر31749القادسيةأنبىفوزية حنتوش وراد327734

28دبلومسومر31749القادسيةأنبىكوثر صالح مهدي327482

29دبلومسومر31749القادسيةأنبىفائزة حامد شمران327956

30دبلومسومر31749القادسيةأنبىسهام عبدالكاظم حسن328200

31دبلومسومر31749القادسيةأنبىهيام سالم شبيب329217

كريمة عبدالعالي محيسن382824
32دبلومسومر31749القادسيةأنبى

33دبلومسومر31749القادسيةأنبىبيداء كاظم طه319819

34دبلومسومر31749القادسيةأنبىوعود كشيش كاظم477778

35دبلومسومر31749القادسيةأنبىفيحاء عذاب جاسم321297



36دبلومسومر31749القادسيةأنبىسيناء محمد امانة318752

37دبلومسومر31749القادسيةأنبىخوله عبد جبر333924

38دبلومسومر31749القادسيةأنبىنورس خضب  عبدالعباس502529

39دبلومسومر31749القادسيةأنبىامال عليوي هاشم334340

ي327714
40دبلومسومر31749القادسيةأنبىحميده نشىمي راضن

41دبلومسومر31749القادسيةأنبىمنال جاسم عبيد319379

ن283842 خديجة علي حسي 
42دبلومسومر31749القادسيةأنبى

43دبلومسومر31749القادسيةأنبىشيماء نجم عبيد328971

44دبلومسومر31749القادسيةأنبىاالء عبدالمحسن نارص304512

ن هادي283773 45دبلومسومر31749القادسيةأنبىحوراء عبدالحسي 

46دبلومسومر31749القادسيةأنبىامنة احمد عبداالمب 318809

47دبلومسومر31749القادسيةأنبىدعاء كاظم جاسم326466

48إعداديةسومر31749القادسيةأنبىرغد محمد كميل333977

49إعداديةسومر31749القادسيةأنبىسعدية كاظم فهد304209

50إعداديةسومر31749القادسيةأنبىشهيدة بربيل راشد326291

نجاة علي جابر502543
51إعداديةسومر31749القادسيةأنبى

52إعداديةسومر31749القادسيةأنبىرباب جميل عطية477788

ايمان حليم عبدعلي502542
53إعداديةسومر31749القادسيةأنبى

54إعداديةسومر31749القادسيةأنبىهيام فرحان صاحب321924

55إعداديةسومر31749القادسيةأنبىزهرة فشاخ صياح502548

56إعداديةسومر31749القادسيةأنبىزمن جليل مطلك502549

57إعداديةسومر31749القادسيةأنبىنرسين جليل مطلك502544

1بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىبتول حسن جاسم328040

2بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىزينب محمد ابوحنة319866

3بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىازهار كاظم ساجت326417

4بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىرسل رياض علي502524

ن جاسم320017 5بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىكوثر حسي 

6بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىمنتىه ابوالشون سلمان321849

7بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىورود اسماعيل عبدالزهرة304251

8بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىرشا عزيز شنيور327507

9بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىدنيا محمد ساجت327698

10بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىفاتن محمد حسن477761

11بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىرسل عباس سحب 329019

12بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىدعاء رشيد مخيف320460

13بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىمنار ارحيم مراد283896

ن320006 زهراء علي حسي 
14بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبى

15بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىنرسين عبدالزهرة صكبان327704

ن طعيمة382852 16بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىاجيال حسي 

17بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىاسعاد جبار عبد403196

ن طعيمة382798 18بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىفاطمة حسي 

19بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىدعاء عماد جبر477377

20بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىدعاء عبدالرضا رحيم333854

21بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىزهراء عدنان بيوض328011

ن نجم321988 22بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىزينب حسي 

23بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىايثار ارحيم مراد283883

ق حامد هادي304376 24بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىاستبر

25بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىزهراء جواد عبد303897

نور عذاب عبدعلي326608
26بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبى



27بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىهدى ارحيم مراد283887

28بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىفاطمة شالكة غافل333917

ن319682 29بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىكوثر جميل حسي 

30بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىميادة وناس جاسم548004

31بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىفاطمة جبار هاشم304176

ن556268 رشا علي حسي 
32بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبى

33بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىزهراء كامل جواد303819

سها حمزة علي190307
34بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبى

35بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىضمياء نجم عبيد329051

36بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىفرقان عطيوي مطرسر477775

37بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىمريم كاظم حمزة333681

38بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىنوال هويل كاظم326223

39بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىمريم عبداالمب  حميد502520

40بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىرؤى حافظ مقداد328712

41بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىعذراء محيسن بريبل283943

ن جدعان334026 42بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىمريم حسي 

ن325117 43بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىنورس نعيم عبدالحسي 

44بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىزينب جواد عبد303915

45بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىجنان فاضل عبدالرضا303756

46بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىغفران عليوي مطرسر382792

47بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىزينب عبدهللا زرزور318606

48بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىهاجر كريم عبدالرضا283850

49بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىنبا خضب  جودة321616

50بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىمبن عادل شدهان477354

51بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىوفاء كورز صباح283778

52بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىزينب خضب  عبدالعباس502532

53بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىسكينة قاسم كاظم477663

54بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىسجا جابر مهدي283836

55بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىنور حافظ مقداد328723

56بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىانوار محسن عبداالمب 327199

57بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىفاتن ارحيم مراد64655

ة كريم هاشم319749 58بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىسمب 

ن جواد556266 59بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىنور حسي 

سهاد علي عبود502523
60بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبى

61بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىزهراء ناظم كاظم477653

62دبلومسومر31749القادسيةأنبىورود عبيد فنيخ319873

63دبلومسومر31749القادسيةأنبىديار جبار محيسن283979

مروة عبدعلي باذر321908
64دبلومسومر31749القادسيةأنبى

ن عكاب فزع334043 65دبلومسومر31749القادسيةأنبىحني 

66دبلومسومر31749القادسيةأنبىريام رياض علي502525

67دبلومسومر31749القادسيةأنبىهيفاء يوسف جابر328314

68دبلومسومر31749القادسيةأنبىانغام بدير علوش283899

69دبلومسومر31749القادسيةأنبىخديجة دوهان بدر319125

اس حامد كاظم321746 70دبلومسومر31749القادسيةأنبىنبر

71دبلومسومر31749القادسيةأنبىندى حميد سلمان284125

72دبلومسومر31749القادسيةأنبىنورا يوسف كاظم319978

73دبلومسومر31749القادسيةأنبىايناس عامر مبدر382869

74دبلومسومر31749القادسيةأنبىختام نجم عبيد319076



75دبلومسومر31749القادسيةأنبىزينب صالح عباس321793

76دبلومسومر31749القادسيةأنبىتبارك هادي لوي    خ382809

77دبلومسومر31749القادسيةأنبىطيبة رحيم عبيد334324

اس حيدر شمام477740 78إعداديةسومر31749القادسيةأنبىنبر

79إعداديةسومر31749القادسيةأنبىداليا احمد عبدهللا304224

80إعداديةسومر31749القادسيةأنبىمريم جاسم محمد328149

ن319987 فاطمة علي حسي 
81إعداديةسومر31749القادسيةأنبى

82إعداديةسومر31749القادسيةأنبىبتول دوهان بدر319134

زهراء علي بايون328701
83إعداديةسومر31749القادسيةأنبى

84إعداديةسومر31749القادسيةأنبىهبة نظيف جبار320970

85إعداديةسومر31749القادسيةأنبىاصالة محمد ساجت327687

86إعداديةسومر31749القادسيةأنبىزينب جاسم نجم284002

87إعداديةسومر31749القادسيةأنبىزهراء عبيد سلمان326990

88إعداديةسومر31749القادسيةأنبىرغدة جبار عبد317310

89إعداديةسومر31749القادسيةأنبىحوراء عماد جبر477542

90إعداديةسومر31749القادسيةأنبىسكينة كاظم ناهي326254

91إعداديةسومر31749القادسيةأنبىاالء محمد ساجت328498

92إعداديةسومر31749القادسيةأنبىختام كاظم حمزة333643

مهل مدلول علي283985
93إعداديةسومر31749القادسيةأنبى

ن عبيد326230 94إعداديةسومر31749القادسيةأنبىنرجس حسي 

95إعداديةسومر31749القادسيةأنبىاالء محمد ابوحنة328443

96إعداديةسومر31749القادسيةأنبىجنان رسحان كاظم283797

97إعداديةسومر31749القادسيةأنبىرغد عبدالرضا فليح327180

98إعداديةسومر31749القادسيةأنبىزهراء رحيم طه283807

ن328096 99إعداديةسومر31749القادسيةأنبىزينة محمد عبدالحسي 

100إعداديةسومر31749القادسيةأنبىزهراء صالح عباس321776

101إعداديةسومر31749القادسيةأنبىحنان عباس جري326506

ن محسن كاظم320830 102إعداديةسومر31749القادسيةأنبىبني 

103إعداديةسومر31749القادسيةأنبىغفران حران كاظم283976

104إعداديةسومر31749القادسيةأنبىهدى احمد جابر328021

105إعداديةسومر31749القادسيةأنبىسارة نايف مسب 304496

106إعداديةسومر31749القادسيةأنبىنرجس رياض عبدالكاظم317783

107إعداديةسومر31749القادسيةأنبىرواء رحيم طه333654

108إعداديةسومر31749القادسيةأنبىايمان حمزة شندل327102

ن حمزة326491 109إعداديةسومر31749القادسيةأنبىتغريد حسي 

110إعداديةسومر31749القادسيةأنبىزينب جواد كاظم320946

ن283925 111إعداديةسومر31749القادسيةأنبىزينب عليوي حسي 

112إعداديةسومر31749القادسيةأنبىفاطمة ساجت حسن329004

113إعداديةسومر31749القادسيةأنبىمروة جهاد شدهان327917

114إعداديةسومر31749القادسيةأنبىزينب محمد موس327662

ي219685
115إعداديةسومر31749القادسيةأنبىسمر كريم شمحن

116إعداديةسومر31749القادسيةأنبىفاطمة حميد عباس319316

117إعداديةسومر31749القادسيةأنبىبراء محمد عباس327190

ي نعمه319105 118إعداديةسومر31749القادسيةأنبىزهراء خب 

119إعداديةسومر31749القادسيةأنبىاثمار عناوي غريب319739

ن نجم326980 120إعداديةسومر31749القادسيةأنبىسحر حسي 

121إعداديةسومر31749القادسيةأنبىريتاج ناظم فرج382906

ن عبيد327864 122إعداديةسومر31749القادسيةأنبىايمان حسي 



123إعداديةسومر31749القادسيةأنبىفاطمة فرحان مهدي321685

124إعداديةسومر31749القادسيةأنبىحوراء محمد سعيد319945

125إعداديةسومر31749القادسيةأنبىبان سلمان لفته327144

126إعداديةسومر31749القادسيةأنبىمروة عبدهللا عبيد328233

127إعداديةسومر31749القادسيةأنبىزينب عبيد فضيل327894

128إعداديةسومر31749القادسيةأنبىديانا خالد عودة328895

129بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىجنان طالب نور304218

ي جابر326202
130بكالوريوسسومر31749القادسيةأنبىاقبال شمحن

ي317851 ابتسام حسن حرتر
131دبلومسومر31749القادسيةأنبى

132دبلومسومر31749القادسيةأنبىانتظام يحب  عبدالرضا327791

133دبلومسومر31749القادسيةأنبىوفاء حمزه محمد477758

134إعداديةسومر31749القادسيةأنبىبثينة كناوي مضخور320957

1دكتوراهشافعيه11750القادسيةذكرمرتضن عبداالمب  شاكر336243

 علي جبر183924
ن 2ماجستب شافعيه11750القادسيةذكرامي 

3ماجستب شافعيه11750القادسيةذكراحمد تكليف جبار336220

4ماجستب شافعيه11750القادسيةذكرصادق غازي مدلول183751

5بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرجبار حميد فنيخ184079

6بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرماجد عبد حسن336181

7بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرميثم عودة عباس183861

8بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرثائر ملك حمادي529280

9بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعادل جفات شواج335848

ن ثامر183788 10بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرصدام حسي 

11بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرفراس جبار مجلي183981

12بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكررعد حمزة عبيس336155

13بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرقاسم فيصل غانم529285

14بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرنصب  فاهم جويرة183889

ن عظم عبد334116 15بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرحسي 

16بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمحمد خضب  جاسم183598

17بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعمار كريم حسن382905

18بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرحيدر عبداالله جبر183984

 علي محمد184012
ن 19بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرحسي 

20بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكركاظم محمد جياد183988

21بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرنبيل كزار حميد184084

ن كرم336329 22بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمنتظر حسي 

23بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكروليد غافل عبيد184076

24بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرميثم عبدالكاظم جبال335741

ي جابر رسن529239 25بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرراجر

26بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكراركان نعيم فليح183688

27بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرجبار رميض عيىس184008

28بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعقيل موس هاشم529291

29بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكررائد كاظم نعمة184080

30بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعلي محمد عبود183992

31بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعبدالزهرة فاهم جويرة336233

32بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعالء عودة عباس183859

33بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرحسن نجاح شعالن382928

34بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعادل خضب  خادم336196

ي336042
ن قاسم راضن 35بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرحسي 

36بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمحمد جاسم عبود183956



37بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعادل عباس كريم183568

ي عبدهللا336310
38بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمرتضن حسوتن

39بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعلي عائد جدعان183718

40بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمحمد مهدي جاسم337008

41بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرفيصل عبدالحسن مدلول529254

ن جاسم529229 42بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمحمد حسي 

43بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعلي صاحب نور529323

44بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرقحطان نجاح حسن529250

45بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكررعد حمدهللا محسن184097

46بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمحمد عباس عبدالكاظم183808

ن عباس184100 47بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعبدالحمزة عبدالحسي 

48بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمهند محمد كاظم333991

49بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرامجد حميد عبد183662

ن183773 50بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعلي كامل حسي 

ن حمزة184081 51بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرسيف حسي 

52بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرباسم حمزة نارص333918

53بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكراحمد كريم يارس183724

ي بلجت183885 54بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكريامر مب 

55بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرجعفر جميل مدلول334139

56بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكربهاء صالح هاشم382910

57بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرميثم محمد جفات183673

 علي حنون183894
ن 58بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرحسي 

59بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعلي مزيد فرحان183630

60بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعلي حسون جغيم184117

غام احمد شعالن183968 61بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكررصن

62دبلومشافعيه11750القادسيةذكراياد عواد خلف183973

63دبلومشافعيه11750القادسيةذكرعدنان جاسم محمد333934

64دبلومشافعيه11750القادسيةذكرحافظ نعيم فليح336063

65دبلومشافعيه11750القادسيةذكرعبدهللا خفيف ححر183936

66دبلومشافعيه11750القادسيةذكرهاتف جبب  عبد335899

67دبلومشافعيه11750القادسيةذكروليد كزار حميد184028

ن فرحان هربود183886 68دبلومشافعيه11750القادسيةذكرحسي 

69دبلومشافعيه11750القادسيةذكرمهدي عبدالرضا عبد184094

ن كرم183997 70دبلومشافعيه11750القادسيةذكرحيدر حسي 

71دبلومشافعيه11750القادسيةذكرنجاح جفات عبدهللا334215

72دبلومشافعيه11750القادسيةذكرمؤيد كاظم عليوي183609

73دبلومشافعيه11750القادسيةذكرحازم عبدالسادة عفن183616

74دبلومشافعيه11750القادسيةذكرعالء جاسم شدهان336100

75دبلومشافعيه11750القادسيةذكرعادل حمزة نارص184126

76دبلومشافعيه11750القادسيةذكرحسن راسم عطية183628

ن184039 77دبلومشافعيه11750القادسيةذكراحمد حاكم عبدالحسي 

78دبلومشافعيه11750القادسيةذكرعامر عبار عبدالرضا529259

79دبلومشافعيه11750القادسيةذكرفاضل راشد عواد336338

80دبلومشافعيه11750القادسيةذكرخالد حمزة نارص336223

81دبلومشافعيه11750القادسيةذكرعبدالرضا رسن كاظم334093

82دبلومشافعيه11750القادسيةذكرعلي تايه شويلي335611

83دبلومشافعيه11750القادسيةذكرفائز صباح شوكت184024

84دبلومشافعيه11750القادسيةذكرحيدر عساف شناوة529256



85دبلومشافعيه11750القادسيةذكرسامي جدعان كزار337132

86دبلومشافعيه11750القادسيةذكربهاء يحب  نور183962

87دبلومشافعيه11750القادسيةذكرصالح مهدي مظلوم335766

88دبلومشافعيه11750القادسيةذكراثب  ميثم جبر184132

89دبلومشافعيه11750القادسيةذكراحمد فاضل حميد183608

90دبلومشافعيه11750القادسيةذكرغفران تايه كزار183694

91دبلومشافعيه11750القادسيةذكرانور مجيد نعمة335919

92دبلومشافعيه11750القادسيةذكرعالء كاظم شاكر183722

93دبلومشافعيه11750القادسيةذكرحيدر خالد مزيد183990

94دبلومشافعيه11750القادسيةذكرحسن سعيد شكر529270

95دبلومشافعيه11750القادسيةذكريوسف كتاب فليح184007

96دبلومشافعيه11750القادسيةذكرمرتضن رحيم فاضل545587

97دبلومشافعيه11750القادسيةذكرباسم نجاح شعالن184043

98دبلومشافعيه11750القادسيةذكرمروان جاسم مطر184042

99دبلومشافعيه11750القادسيةذكررسمد سعد عبيد336026

100دبلومشافعيه11750القادسيةذكرسالم حمود جاسم335752

101دبلومشافعيه11750القادسيةذكرحسام جاسم عبدالحسن183963

ن رمضان183689 102دبلومشافعيه11750القادسيةذكرمحمد حسي 

103دبلومشافعيه11750القادسيةذكركرار حميد ونان184023

104دبلومشافعيه11750القادسيةذكريوسف مهدي جاسم335880

105دبلومشافعيه11750القادسيةذكرمنصور حبيب عادي183596

106إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرجابر حميد عبود183940

107إعداديةشافعيه11750القادسيةذكروحيد حسن حمود183967

ن334235 108إعداديةشافعيه11750القادسيةذكراياد جاسم حسي 

ي184093
109إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرسعد عبيد شمحن

110إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرعدي عادل خنيطل529216

111إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرجاسم كاظم حمزة335557

112إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرفارس ظاهر عطية529233

113إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرعلي عباس عرد537962

114إعداديةشافعيه11750القادسيةذكررسول حسن محمد333938

115إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرصادق محمد عبيس184031

116إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرعمران مرشد عناد183710

117إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمحمد عبدالهادي نعمة183682

118إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرميثاق دايخ يوسف336175

119إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمرتضن جبار عبيس336193

120إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرعائد نجم عبيد183631

1ماجستب شافعيه11750القادسيةذكرحسام جادر فليح184033

2دبلوم عاليشافعيه11750القادسيةذكرعبدهللا عبد عبداالمب 183636

3بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعلي عبيس وناس528185

4بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكررسول عودة فهد183951

5بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرابراهيم سعد عبدالكاظم336420

6بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمحمد حاكم جويرة184020

7بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكراحمد مجيد عودة336057

8بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكراسعد عبدالرضا رسن334086

ن عمران موس335776 9بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرحسي 

10بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكريعقوب ناظم بهلول184044

11بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرقاسم نصب  عبد183597

12بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمصطفن غازي مدلول184070



13بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعلي مجيد نعمة184113

14بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمحمد علي حنون184066

15بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكراثب  قاسم محمد183946

16بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرازهر عباس جبار183779

17بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرصادق حاكم جويرة529300

18بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمهدي صاحب هادي183958

19بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمومن حسن محمد183954

20بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكراحمد نعمة رسحان292200

21بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكركاظم ثابت عبدالعظيم333912

هللا عبيد183586 22بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكررضا خب 

ن حمرة183849 23بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمهند حسي 

24بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعصام عبادي عبيد183656

25بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعلي محمد خفيف183932

26بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرزيد عدنان مهدي529202

27بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعالء ناهض شالل183770

28بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكراحمد نارص مطلك184073

29بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعمار جبار سلمان183590

30بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعبدالهادي حسن جاسم183699

ن تعبان عبيد183926 31بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرحسي 

ي183691
32بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعالء مصطفن ثويبن

33بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمحمد حمزه مدلول183756

34بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمصطفن ماجد كاظم183959

35بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرماجد صالح سالم183856

36بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعالء حامد سلمان183743

ن ثامر183604 37بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرحيدر حسي 

38بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمصطفن جبار هبيش183895

39بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرفرحان مزيد فرحان529253

40بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعلي رياض اصبيح334386

41بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرامجد حاكم حسن184006

42بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرباسم عبدهللا خفيف183934

43بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمحمد مالك رسحان335838

44بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعلي عبدالهادي عزيز183825

45بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرحيدر حامد شاكر184002

46بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرقاسم جبار عبيد334037

ي علي184048 47بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعلي مب 

48بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعباس عارف فضل184036

49بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعامر عباس كريم183587

50بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمنتظر عمار عبدالزهرة334168

51بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمرتضن صالح هاشم183703

ن عبد184037 52بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمحمد حسي 

53بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرغسان جادر فليح183749

ي335704 ي ناجر
ن هاتن 54بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرحسي 

55بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكركرار علي محمد184052

56بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكراحمد كامل شباط529260

ن183613 57بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمحمد خالد ياسي 

58بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرازهر حاكم فاضل183580

59بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمحمد صالح يارس292522

60بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمرتحر اياد حميد529287



61بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمحمد عبدالرضا رسن334094

ن عبد183834 62بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرحيدر حسي 

63بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمازن ماجد عبد183667

64بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكراحمد ديوان غثيث335808

65بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعلي رحمن كدر336167

ن نعمة رسحان335723 66بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرحسي 

67بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرساجد صالح سالم292371

68بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرامجد ضياع بلجت335814

غام خالد مزيد184128 69بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكررصن

70بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرمالك ماجد مزيد183624

71بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرسجاد حيدر داخل184038

72بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرسيف جميل كاظم529240

73بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكراحمد عزيز مراد529235

74بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرباقر ميار حزام183571

75بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرصبار صالح يارس183595

76بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعمر عقيل هاشم184071

77بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرصادق كريم هبيش184109

78بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرفليح كتاب فليح183898

79بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرحيدر نعيم كزار529208

80بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكراحسان يونس عويلي184096

ن183798 81بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرسالم عباس حسي 

82بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعباس عجة عبد529236

83بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرجواد كاظم محيوي336090

84بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرفالح مهدي مظلوم336226

85بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعباس فاضل حميد183611

86بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعلي مهدي مظلوم183920

87بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرايهاب احمد بدر184074

88بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرسجاد هادي محسن382941

89بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكراثب  محمد كاظم183969

90دبلومشافعيه11750القادسيةذكرحمزة جواد مراد183966

91دبلومشافعيه11750القادسيةذكرنزار كامل خفيف334065

92دبلومشافعيه11750القادسيةذكريوسف حسن صوي    ح184011

93دبلومشافعيه11750القادسيةذكرمظفر عباس عبدالكاظم336318

94دبلومشافعيه11750القادسيةذكرمصطفن حمود حمزة183842

95دبلومشافعيه11750القادسيةذكرعقيل محمد خفيف183949

96دبلومشافعيه11750القادسيةذكرعلي سلمان حمزة336678

97دبلومشافعيه11750القادسيةذكرحسن تركي مشاي183977

98دبلومشافعيه11750القادسيةذكرحسن عماد فهد183879

99دبلومشافعيه11750القادسيةذكرعبدالحمزة كريم زغب 184082

100دبلومشافعيه11750القادسيةذكرمحمد عبدالرضا عبيد183601

101دبلومشافعيه11750القادسيةذكرمهند كاظم جهاد334128

102دبلومشافعيه11750القادسيةذكرعالء صالح هاشم183704

ن عبداالمب  سالم336188 103دبلومشافعيه11750القادسيةذكرحسي 

104دبلومشافعيه11750القادسيةذكرعامر جاسم عبدالحسن184032

105دبلومشافعيه11750القادسيةذكرعقيد كامل وروش335817

106دبلومشافعيه11750القادسيةذكرحسن كاظم محسن382917

107دبلومشافعيه11750القادسيةذكرعلي حسن شنان184088

108دبلومشافعيه11750القادسيةذكرمحمود حسن كاظم184015



109دبلومشافعيه11750القادسيةذكرمحمد فارس ضاجي292216

110دبلومشافعيه11750القادسيةذكرمصطفن داود سلمان184087

111دبلومشافعيه11750القادسيةذكرمحمد حميد كاظم529225

112دبلومشافعيه11750القادسيةذكرمحمد عادل كريم184010

113دبلومشافعيه11750القادسيةذكرمحمد علي جابر183697

ن نعمة333943 114دبلومشافعيه11750القادسيةذكرمحمد ياسي 

115دبلومشافعيه11750القادسيةذكرمرتضن محمد جغيم183821

116دبلومشافعيه11750القادسيةذكرحمود حاتم عبدالعظيم184029

117دبلومشافعيه11750القادسيةذكرابراهيم عالء يوسف183832

118دبلومشافعيه11750القادسيةذكرعباس نعيثل ضاري184135

119دبلومشافعيه11750القادسيةذكرمحمد عبداالله جبر184077

ن كاظم شعالن184040 120دبلومشافعيه11750القادسيةذكرحسي 

121دبلومشافعيه11750القادسيةذكرامب  نارص هاشم335907

122دبلومشافعيه11750القادسيةذكرعلي عبدالعالي حسن333941

ن عالوي رسن183766 123دبلومشافعيه11750القادسيةذكرحسي 

ن محسن هاشم183881 124دبلومشافعيه11750القادسيةذكرمعب 

125دبلومشافعيه11750القادسيةذكرعباس ناظم غالب183695

126دبلومشافعيه11750القادسيةذكرحيدر عالوي رسن183765

127إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرحسن ابراهيم سلطان334133

128إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرذوالفقار حيدر شدهان183681

129إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرباقر عبيد محسن529312

130إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرريام علي جبر292386

131إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرسامر جراح جابر335621

132إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرعلي صاحب هادي183806

133إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرفاضل عباس ضايف183729

134إعداديةشافعيه11750القادسيةذكررائد فليح حسن529279

135إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمثبن حسن مدلول184118

136إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرقاسم عماد قبطان183716

137إعداديةشافعيه11750القادسيةذكراحمد ثعبان عبيد183804

138إعداديةشافعيه11750القادسيةذكراحمد جبار حميد334427

139إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرعلي عقيل هاشم183846

140إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمحمد مجيد جبار292416

ن جاسم529227 141إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرعلي حسي 

ن نارص هاشم529267 142إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرحسي 

143إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرذوالفقار ماجد مزيد184102

144إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرعلي حازم حمد292244

145إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمثبن محمد عبداالمب 183891

146إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرجواد حامد احمد528195

ي183625
147إعداديةشافعيه11750القادسيةذكراحمد نعمان حسوتن

148إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرحسن فيصل عبدالحسن335717

149إعداديةشافعيه11750القادسيةذكراحمد اياد جاسم183753

150إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرعامر كريم جبب 334449

151إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرحمزة نعمة حميد529284

ي علي336117 152إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرسجاد مب 

153إعداديةشافعيه11750القادسيةذكروهاب بيان نعيم183620

154إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرامب  حيدر عساف529276

155إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرحيدر مايح كاظم184129

156إعداديةشافعيه11750القادسيةذكررعد رسن شاكر183986



157إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمصطفن ماجد كريم183952

158إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرسجاد حيدر محمد183913

159إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمحمد عماد قبطان529252

160إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرسجاد فارس ظاهر183758

ن عبدالكاظم عبيد292340 161إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرحسي 

162إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرحسن هادي حلىمي184130

ن حسن راسم183600 163إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرحسي 

164إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرعلي لطيف علي184115

ي عباوي334334
165إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرعلي ماضن

166إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمصطفن بدر رفة183853

ن شاكر529292 167إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرعبدالغفار عبدالحسي 

168إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرليث عماد مراد183621

ن عالء يوسف557473 169إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرحسي 

170إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمسلم محمد عبيس336030

ي جابر336122 171إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمحمد راجر

172إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرحسن علي جبر292395

 علي جابر335682
173إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمصطفن

ن عبدالكاظم184026 174إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمحمد عبدالحسي 

175إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمصطفن خالد حنش337024

176إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرسالم غانم جواد335747

177إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرليث خالد مزيد183818

178إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرحسن سالم سعيد529314

اد335888 ي رسر 179إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرجعفر مب 

180إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرحيدر حسن شنان184089

181إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمحمد رياض ضايع529286

182إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرهشام احمد ريكان183635

183إعداديةشافعيه11750القادسيةذكراحمد كريم جيخور183975

184إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرحيدر احمد مطرسر529213

185إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمحمد فرحان محيل183672

186إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرعلي جبار عبيد183782

187إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرايمن ديوان غثيث336585

188إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمحمد عالء يوسف336109

189إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمحمد راشد مدفون183610

190إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمحمد راهي حمزة334403

ي جابر292277 191إعداديةشافعيه11750القادسيةذكراحمد راجر

192إعداديةشافعيه11750القادسيةذكركرار احمد علي183623

193إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمصطفن هالل وذاح184078

 علي عبدالسادة336112
ن 194إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرحسي 

195إعداديةشافعيه11750القادسيةذكركرار عدنان مهدي529197

196إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرقيس رحيم خضب 184021

197إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرعبدهللا رحيم جحيل292487

ن184027 198إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرحيدر مالك حسي 

199إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرعباس اياد عواد334373

200إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمصطفن رسول مراد529297

201إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرعبدالحر نعيم فليح529222

202إعداديةشافعيه11750القادسيةذكربارق حميد كاظم334277

203إعداديةشافعيه11750القادسيةذكركاظم عالوي رسن334422

204إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرسيف عماد مراد335591



205إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمصطفن صبار نجم334416

206إعداديةشافعيه11750القادسيةذكروسام عماد جبر184051

207إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرلطيف عبدالسجاد مزيد184092

208إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمهند عزيز مراد292227

ن نعيم مهدي184041 209إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرحسي 

210إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرعلي رحيم عبد529204

211إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمصطفن تعبان عبيد184106

212إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرحسن عمار عبدالعالي183606

213إعداديةشافعيه11750القادسيةذكركرار سمب  حامد529199

ن537967 214إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرزيد علي حسي 

215إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرحيدر جواد كاظم183927

216إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرقاسم رحيم عبد334328

217إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمحمد سالم صالل334397

218إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرصادق حسن صوي    ح183581

219إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرامب  كاظم سوادي529249

220إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمصطفن احمد نارص184107

221إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرالمختار عباس عليوي335247

222إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرحيدر حامد عبيد335915

ي كريم183819 ن ناجر 223إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرحسي 

224إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرعالء صالح خليل184019

225إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرعلي احمد موس184059

226إعداديةشافعيه11750القادسيةذكراحمد جاسم محمد183883

227إعداديةشافعيه11750القادسيةذكراثب  فاضل شعالن183677

ن محمد غافل184127 228إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرحسي 

229إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرعباس صالح سالم336126

230إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمسلم رياض جياد184062

ن عبيس وناس528264 231إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرحسي 

232إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرشبر علي طاهر529311

233إعداديةشافعيه11750القادسيةذكركرار عبد شعيل183578

ن كريم مراد334021 234إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرحسي 

ن529219 235إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرعلي اياد ياسي 

ن محمود336247 236إعداديةشافعيه11750القادسيةذكركرار حسي 

237إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرعباس جابر طابور335931

ن اياد حميد529331 238إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرحسي 

239إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمنتظر محيسن فرحان183675

240إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمحمد مشعل طاهر292332

241دبلوم عاليشافعيه11750القادسيةذكرحسن محسن ختالن183632

242بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعقيل عبدالعظيم عباس183634

243بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرعبدالستار جواد كاظم184034

ي عباس545589 244بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرظافر مب 

245بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكرنزار عبدالزهره دحام183618

246بكالوريوسشافعيه11750القادسيةذكركريم عبد موازي529281

ي184075
247دبلومشافعيه11750القادسيةذكرعادل عودة راضن

248دبلومشافعيه11750القادسيةذكرعمار عبدالزهرة دحام529211

249دبلومشافعيه11750القادسيةذكرهاتف شمران شياع183735

250دبلومشافعيه11750القادسيةذكرمحمد عبدالرضا سوادي184045

251دبلومشافعيه11750القادسيةذكررحمن اصبيح جاسم183989

252دبلومشافعيه11750القادسيةذكرسلمان كاظم محان183810



253إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرمجهول حراز ديوان183584

254إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرعقيل هاشم نجم183840

ن183764 255إعداديةشافعيه11750القادسيةذكرشاكر عطية حسي 

256إعداديةشافعيه11750القادسيةذكررسحان جبار يوسف334306

257إعداديةشافعيه11750القادسيةذكررياض ضايع عكاب184065

1بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىامل لفته كطرسر334079

2بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىسناء عواد بشون529275

ن شاكر184133 3بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىشيماء حسي 

ميعاد عبداالمب  عبدالعالي183983
4بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبى

5بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىرجاء عبداالمب  مظلوم545584

ي183690 ة لطيف ححر 6بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىسمب 

ة راهي عداي529290 7بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىامب 

8بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىحمدية بهلول عبد184049

 علي184025
ن 9بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىايمان حسي 

ي عبدالحسن333978 10بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىزينب ناجر

11بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىايات رباط جودة335799

ي عبدهللا335785
12بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىغفران حسوتن

ي عبار336149 13بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىصابرين مب 

ي عبار382934 14بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىميعاد مب 

15بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىلمياء جابر عبيد183979

16بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىدعا كاظم عليوي184067

ي بعيوي382920 17بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىاعتماد خب 

18بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىفرح سالم حامد183826

ي335709 ي ناجر
19بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىعذراء هاتن

20بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىرشا عبداالمب  سالم537907

21بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىعجيبة شوي    ع هليل184064

22بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىهدير رسحان حسون334380

23دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىسنية محسن كزار183991

24دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىبتول كاظم محمد334369

25دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىافراح هادي طلب183985

ة كاظم متعب184069 26دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىامب 

27دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىبان هادي خضب 544159

28دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىاشوان سمب  حامد529187

ي عبدالحسن529194 29دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىزهراء ناجر

30دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىسارة فريد فرحان183910

31دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىعذراء حسن جاسم529289

32دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىافاق هاشم عبار335617

33دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىزينب نعيم كدر183827

34إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىبرقية عيدان مهدي529241

35إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىاحالم رسحان عبود183970

36إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىزينب فريد فرحان335548

37إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىبيدا يوسف محمد334178

1ماجستب شافعيه11750القادسيةأنبىحنان خالد حنش184104

2ماجستب شافعيه11750القادسيةأنبىهبة كامل خفيف529190

3ماجستب شافعيه11750القادسيةأنبىكوثر هاشم عبار333949

4ماجستب شافعيه11750القادسيةأنبىفاتن جواد كاظم333974

5ماجستب شافعيه11750القادسيةأنبىاسماء ديوان غثيث335791

6بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىحوراء حمزة خفيف183712



كوثر علي فليح335904
7بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبى

8بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىجنان فرحان جابر183896

9بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىسوزان جواد كاظم333958

10بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىايمان محسن فرحان292569

ي292351 11بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىزهراء سعد خب 

ي335728
12بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىزهراء محمد شمحن

ي183872 13بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىارساء سعد خب 

ق اركان كاظم529238 14بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىاستبر

15بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىخديجة فرحان مرهج382924

16بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىسارة جواد كاظم183974

17بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىسماح مهدي مظلوم183921

ن كطران اكحيط529266 18بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىبني 

ن شعالن335832 19بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىمسار امي 

20بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىيرسى ناظم بهلول184030

21بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىاسماء كريم جبب 183942

22بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىدعاء حمزة حميد183707

23بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىسارة نعمة حميد529282

24بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىرندة رحيم خضب 183976

25بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىزينب كاظم كريم184035

ن333944 زهراء علي حسي 
26بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبى

27بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىهبة حمزة مسلم183680

28بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىزهراء محمد عبود183760

29بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىافراح شفيق عبد184123

ن شاكر183802 30بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىصابرين عبدالحسي 

31بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىارساء عزيز عطية335601

هبة علي محمد184050
32بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبى

33بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىزهراء حسن هاشم335698

34بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىعذراء كاظم خضب 335867

35بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىميثاق ابراهيم جبال336035

ن183669 36بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىزينب عباس عبدالحسي 

37بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىنرسين كامل خفيف529192

ن جاسم529231 38بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىزينب حسي 

39بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىسحر ماجد عبد183665

40بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىابتهال عبدالسيد جبر334047

41بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىحوراء رياض عبيس334152

ن عبدهللا خفيف183931 42بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىبني 

43بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىزهراء محمد ماجد529274

44بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىازهار هادي سعيد184053

45بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىسوسن مجيد عودة336050

46بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىناديه رسحان حسون183776

47بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىايالف رحمن كدر335851

ن سعد عبيد336365 48بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىبني 

49بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىمريم طاهر حميد183841

50بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىوسن فالح حسن336047

51بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىنورة عباس جبار183573

52بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىشمس خالد حنش184103

ن شعالن335761 53بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىرنا امي 

54بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىمريم شنان عمران334435



ي عبدالحسن333984 ن ناجر 55بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىبني 

56بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىزهراء فاضل حميد183612

57بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىايمان محمد خفيف183929

58بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىاقبال هادي سعيد184057

59بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىسىه سعد عبيد183868

60بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىصابرين جواد سعد334432

61بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىفاطمة ناظم عبود183678

62بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىصابرين جواد كاظم333968

ن335928 63بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىفاطمة كريم حسي 

64بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىزينب حسن جبر183835

65بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىزينب سلمان حمزة183738

66بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىايناس حليحل عبيد183955

67بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىزينب مدلول حران334156

68بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىنبا حمزة خفيف183731

ن183627 69بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىوسن حسن حسي 

70بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىنادية طالل جبار183726

71بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىزهراء حاكم كاظم184125

72بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىانعام حسن حداوي184124

سهام علي جاهل183708
73بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبى

74بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىهاجر احمد بهلول336161

75دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىثمر حيدر هادي336131

76دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىنورة ابراهيم حيال183577

77دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىحوراء جاسم كاظم184111

78دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىميعاد عادل كريم183961

79دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىسحر ابراهيم جبال336144

80دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىرواء حمزة حميد183865

ي شعالن529257
81دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىمبن غبن

82دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىايناس سعدون ونان336084

عبب  تركي مشاي183816
83دبلومشافعيه11750القادسيةأنبى

ي292265
84دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىزمن محسن شمحن

ن183964 85دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىلقاء صفاء حسي 

86دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىايناس عارف فضل183575

87دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىزينب خضب  هاشم529218

براء علي محمد183830
88دبلومشافعيه11750القادسيةأنبى

ن183614 89دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىضح خالد ياسي 

90دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىاسماء عبدالرضا رسن334072

91دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىامال عبدالسيد جبر183572

ي محيسن فرحان183745
92دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىتف 

93إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىلىم حاكم كاظم529304

94إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىارساء عبدالحاكم يارس183605

95إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىطيبة لطيف عليوي184068

96إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىسارة لطيف علي184116

97إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىمنار خالد مزيد334408

98إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىخديجة بشب  عبدالزهرة334322

99إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىزينب رحيم جحيل337065

ن جواد كاظم184004 100إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىبني 

ي336094 101إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىصبيحة نعيم خب 

غفران علي جبر183925
102إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبى



103إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىفاطمة خضب  عبدالزهرة336957

104إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىهديل كطران اكحيط529264

105إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىاية ميثم عباس337038

106إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىاسيا لطيف علي184114

107إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىزينب كاظم جاسم183948

108إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىفاطمة عبد عبداالمب 333955

109إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىنور حسن سميع529206

110إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىرشا ماجد نعمة292181

111إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىشهد زيارة موحان334060

112إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىفرقان بيان نعيم292441

113إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىديار فارس ظاهر184120

ان مرشد184063 114إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىايالف مب 

115إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىنرجس قابل مزيد336170

116إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىايمان عيىس سلطان529212

117إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىعذراء فرحان اصبيح183622

118إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىقطرالندى فراس نعيم183888

119إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىعذراء سلمان كاظم529272

120إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىهدى عبداالمب  عودة184046

121إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىارساء شفيق عبد292190

122إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىهبة عبداالمب  عودة184047

123إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىشهد احمد موس184058

ن537978 نور علي حسي 
124إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبى

125إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىضح كريم حامد336914

126إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىدعاء عبداالمب  كاطع183602

127إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىرغد فاضل شعالن529268

128إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىفرح احمد بهلول336166

129إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىاالء رحيم خضب 184016

130إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىوعود هادي ونان183935

131إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىخديجة كاظم محيوي335860

132إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىايات مارد خريبط529193

133إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىارساء كامل خفيف529334

134إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىحميدة كريم فرحان183916

135إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىزينب فرحان جابر188761

136إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىرغد محي كتاب184090

ي محمد كريم183685
137إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىاماتن

138إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىرسل نعمة حميد337934

139إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىاسيل محمد سلمان292284

140إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىنورا صباح خضب 184018

ي184108 141إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىزينب مزهر راجر

142إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىاالء جواد جايش335543

ن184101 ن عبدالحمزة عبدالحسي  143إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىميامي 

144إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىارساء سعدون ونان383539

145بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىوداد درب كاظم529203

146بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىايمان حميد عبود183939

 علي183999
ن 147بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىلمياء حسي 

148بكالوريوسشافعيه11750القادسيةأنبىشيماء كاظم محل334242

ير336322 ن 149دبلومشافعيه11750القادسيةأنبىاعتماد دايخ خنب 

ة عبد فاضل183996 150إعداديةشافعيه11750القادسيةأنبىسمب 



1دكتوراهسنيه21751القادسيةذكركريم داخل جاسم336590

2دكتوراهسنيه21751القادسيةذكرباقر طالب عبد557527

3ماجستب سنيه21751القادسيةذكرعلي سلمان خرمان529084

4ماجستب سنيه21751القادسيةذكرعلي غازي كاظم40731

5ماجستب سنيه21751القادسيةذكرعماد جاسم جالب173798

6ماجستب سنيه21751القادسيةذكرحيدر عايد جبار336569

7ماجستب سنيه21751القادسيةذكرحازم عنيد مكطاع336274

8ماجستب سنيه21751القادسيةذكرامب  محمد عبدالسادة336418

ن حسان188698 9ماجستب سنيه21751القادسيةذكرعلي حسي 

10ماجستب سنيه21751القادسيةذكرفراس عادل مطلك529103

11دبلوم عاليسنيه21751القادسيةذكرفالح عبد عباس41600

12بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعباس فضل حمزة172149

ن حسان336370 13بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرهادي حسي 

14بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكررحمان حواس شاطي175323

15بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرناجح تالي كاظم175844

16بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعماد كاظم جبار336564

17بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرداخل سالم جبار188586

18بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرجاسم عباس غالي176576

19بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرسلمان حسن جودة296826

20بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكررسول كزار جالب529094

ن529093 21بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعبداالله عبادي حسي 

22بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعباس محي حرب336559

23بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعلي عبدالعباس مزهر383068

ن392012 24بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحيدر سلمان حسي 

25بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرسامي لطيف جهادي188726

26بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعلي عبدالكاظم نغيش175439

27بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعادل عجىمي كاظم336622

28بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرجعفر علي بلجات176463

29بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد محيسن عيدان188570

ن عبدالكاظم175365 30بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراكرم عبدالحسي 

31بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمالك غافل صبط174239

32بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد عبيد نارص335174

ن40963 33بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرلطيف شاكر حسي 

34بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد حسن نوح172584

35بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراسماعيل غالي بزون40805

36بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمؤيد كاتن محمد176045

37بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكركرار غازي هنك41836

38بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحمزة عبدالخرصن حمزة172022

39بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرقاسم عبدعلي جبر174742

40بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحيدر محمد عبدهللا336587

41بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعبدالخالق حميد سلمان383187

42بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرميثم فايز حاكم174522

43بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرليث نعمة عطية392536

44بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعلي مجيد عبد336619

 تركي حسن173318
ن 45بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحسي 

46بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرفهد غريب كاظم177434

47بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرامب  صباح عطية176264

48بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكريوشع كريم جبر175385



ن222606 ي عبدالحسي 
49بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد راضن

50بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراسامة صباح عطية174692

51بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرسامر علوان طرير336305

52بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعلي فالح حسن173657

53بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمثبن كاتن محمد175944

54بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحيدر عباس دكسن174332

55بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحيدر حسن سلمان391538

ن كزار177360 56بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراحمد حسي 

57بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكروسام هادي محسن335246

58بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعباس حميد محسن336438

59بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد عباس محمد391922

60بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمصطفن صالح كاظم392805

ن كاظم529142 61بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعلي حسي 

ن مطلب188642 62بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد عبدالحسي 

ن173721 63بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكررعد شاكر حسي 

64بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكروائل محيسن علي529077

65بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرخالد تركي نارص174916

ن188573 66بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرابراهيم علي حسي 

67بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعلي مجهول عبدالحسن42145

68بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرماهر رشيد نغيش529109

69بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعادل جعيول سموم175427

ن غانم550264 70بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

ن529063 71بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرسالم ابراهيم حسي 

72بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعلي هاتف محسن41916

73بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرابراهيم حميد ادريس174853

74بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرسعد محمد عبدهللا392156

75بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد رحمن موس391899

76بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرسجاد لطيف جاسم529075

ن كاظم529111 77بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراحمد حسي 

78بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد قحطان عبدالكاظم383225

ن جاسم محمد336830 79بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحسي 

80بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد حمزة كاظم172597

81بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد جواد عبدعون222720

82بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرهادي طالب عبد392634

83بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرامب  ظاهر محسن392702

84بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعصام عبدالحمزة كاظم173393

ن336556 85بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرجهاد رحمن حسي 

86بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعبدالرحمن مهدي خميس383163

87بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرصالح يارس حرش403153

88بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعلي كريم عبد550268

ي174454
89بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرسالم فاضل راضن

90دبلومسنيه21751القادسيةذكرغانم حميد حسن40323

91دبلومسنيه21751القادسيةذكرعلي عباس محمد172374

92دبلومسنيه21751القادسيةذكرفالح مهدي عكالوي336534

93دبلومسنيه21751القادسيةذكراحمد كاظم ابليش173831

94دبلومسنيه21751القادسيةذكرحسن صالح حسن40450

95دبلومسنيه21751القادسيةذكرانور ورد حمزة41824

96دبلومسنيه21751القادسيةذكراحمد حميد محسن336617



ي177300
97دبلومسنيه21751القادسيةذكرنوسود شاكر حسوتن

98دبلومسنيه21751القادسيةذكررستيب مايح مطلك222715

ي188672
99دبلومسنيه21751القادسيةذكرمشتاق غازي حسوتن

100دبلومسنيه21751القادسيةذكرحسن عبدزيد جباب335064

101دبلومسنيه21751القادسيةذكرعواد كاظم شناوة188635

102دبلومسنيه21751القادسيةذكررسول قاسم مطرسر336854

103دبلومسنيه21751القادسيةذكرسالم حسن خاور391972

104دبلومسنيه21751القادسيةذكرحسام هادي محسن335213

105دبلومسنيه21751القادسيةذكراحمد عبد جاسم336336

106دبلومسنيه21751القادسيةذكرحسام جواد كاظم40484

107دبلومسنيه21751القادسيةذكرانور ماجد كاظم174604

108دبلومسنيه21751القادسيةذكرهادي برهان حسن335237

109دبلومسنيه21751القادسيةذكرجميل هادي حمود177468

110دبلومسنيه21751القادسيةذكرمنتظر محي عيىس40301

111دبلومسنيه21751القادسيةذكررياض محمد عبدهللا550271

112دبلومسنيه21751القادسيةذكرقيس رحيم جبر175639

113دبلومسنيه21751القادسيةذكركاظم جودة هندي222563

114دبلومسنيه21751القادسيةذكراحمد سلمان خرمان529114

115دبلومسنيه21751القادسيةذكرمحمد ظاهر محسن391610

116دبلومسنيه21751القادسيةذكرحسن فياض بزون41901

117دبلومسنيه21751القادسيةذكرفؤاد شعالن فنطيل173701

118دبلومسنيه21751القادسيةذكرحيدر لفته كاظم40494

119دبلومسنيه21751القادسيةذكرعلي كريم عبد174347

120دبلومسنيه21751القادسيةذكرفؤاد كاظم جبار336842

121دبلومسنيه21751القادسيةذكرميثم دكمان ردام336746

122دبلومسنيه21751القادسيةذكرخالد عبدالحليم علوان175453

123دبلومسنيه21751القادسيةذكرعلي كريم محسن336547

124دبلومسنيه21751القادسيةذكرمحمد فاهم عبدعون40603

125دبلومسنيه21751القادسيةذكرجبر شناوة حمزة173166

126دبلومسنيه21751القادسيةذكرموس فالح حسن391673

127دبلومسنيه21751القادسيةذكرعلي موس علي529116

يان336353 128دبلومسنيه21751القادسيةذكرمحمد حسن رسر

ن ناظم جعفر188705 129دبلومسنيه21751القادسيةذكرحسني 

130دبلومسنيه21751القادسيةذكراحمد غانم حميد173377

131دبلومسنيه21751القادسيةذكراحمد هاشم نعمة40702

ن عبدالرضا كاظم173886 132دبلومسنيه21751القادسيةذكرحسي 

ن175399 ي حسي  133دبلومسنيه21751القادسيةذكرعمار عبدالنبر

134إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمحمد كاظم عبدهللا355196

ي173148
135إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعلي جواد راضن

ي لفته عبدالكاظم177198
136إعداديةسنيه21751القادسيةذكرشمحن

ن عمران حسن41285 137إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسي 

138إعداديةسنيه21751القادسيةذكرقاسم يارس سماع336433

139إعداديةسنيه21751القادسيةذكروطن حمزة عليوي41546

140إعداديةسنيه21751القادسيةذكرباسم عبدالزهرة ونان188722

ي392298
141إعداديةسنيه21751القادسيةذكرقائد حمود راضن

142إعداديةسنيه21751القادسيةذكررهام ابراهيم عبد174929

143إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحمزة رحيم حمزة392881

144إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحكمت لطيف جهادي336283



1ماجستب سنيه21751القادسيةذكرعلي جبر عبود188694

2ماجستب سنيه21751القادسيةذكرمحمد رياض محمد336575

3بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراحمد حسن عبد174505

4بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرنافع حمود حنش41406

ن فالح حسن173015 5بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحسي 

6بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرفهد ماجد محمد392086

7بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمرتضن كاظم عبد172113

8بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمرتضن محمد حسن174629

9بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد غالي بزون40543

10بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحسام محمد عباس175587

11بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرسعد سالم وحيد173218

12بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحيدر محسن فرحان41011

13بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعليوي فاهم كريم174616

14بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكروائل جعيول سموم222680

15بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرصادق داخل شمران391739

16بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمنترص عباس حسن176717

ن طاهر188643 17بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعبدالجبار حسي 

18بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمروان فريد عبدزيد173867

19بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكريعقوب يوسف عبدالرضا298306

20بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمجيب كاظم جايش336373

21بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرقاسم عبدالحمزة جفات188644

22بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمصطفن محي عبداالمب 41997

23بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعبدهللا علي تالي177402

24بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراحمد غانم حسن222643

ن جاسم محسن336299 25بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحسي 

ن جواد كاظم173851 26بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحسي 

27بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراحمد رحيم محسن173269

28بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعقيل جميل كاظم172443

29بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرفراس عليوي حادي40988

30بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرهشام رحمن موس40271

31بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرامب  علي سعدون175093

32بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعلي كاظم مظلوم188708

33بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراحمد علي كاظم41654

ن297823 34بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعقيل علي حسي 

35بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحمزة حسون فنوخ175686

ن موس40766  حسي 
36بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمصطفن

37بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكربهاء اعالن بدر188596

38بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعباس سامي خدام176411

39بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرميثم عواد كاظم296632

40بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراحمد فاهم عبدعون172044

41بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرزيد كلف نفاع176701

ي188651
42بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعباس فضيل راضن

43بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرجعفر عبدهللا فاضل188603

44بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحيدر فاضل جويد354923

45بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرسماح عباس عبد336520

46بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراحمد باسم مجيد176741

47بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراحمد ناظم جعفر222556

48بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد نايف عبد336321



49بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراحمد فالح لفته172749

50بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراحمد عمار كاظم172865

ن176775 ن ضياء حسي  51بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحسي 

ن غزال كاظم336544 52بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحسي 

53بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرامب  علي محي172643

54بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرليث قحطان رحمن41855

55بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرنبيل سلمان فضل336412

56بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد نعمة محمد176308

57بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرنوفل كفاح شاكر188723

ن عبيد174201 58بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعلي حمب 

ي336539
59بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمهند حازم غبن

60بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمصطفن سلمان كاظم529128

61بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراحمد شاكر هادي537917

ي سامي مدلول175003
62بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرهاتن

63بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمناف خلف فنطيل336833

64بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرانور هادي عيدان176284

65بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد عبداالمب  صاحب175972

66بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمنتظر محمد سلبوح172732

ن173737 67بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمجتبر رحيم عبدالحسي 

ي طراد334914
68بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد غبن

ن غانم حميد40312 69بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحسي 

 علي لفته298361
ن 70بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحسي 

71بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرزمان حميد عبدالكاظم41273

ن391573  علي حسي 
ن 72بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحسي 

ن176364 73بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكروعد سلمان حسي 

ي188640 74بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرصفوت واثق محب 

75بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكركاظم محسن رسحان172521

ن40330 76بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراحمد كريم عبدالحسي 

77بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحمزه جبار محسن176024

78بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعلي نارص جفات336325

79بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراحمد ماجد يوسف188668

80بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكروسام رزاق عبدالهادي177212

81بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرسيف رشيد نغيش42133

82بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعمار يارس عيىس40676

83بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرباقر علي سلبوح40933

84بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرثامر محمد حمزة188691

85بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرامجد كريم عبيد338437

86بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرامب  شهيد نغيش41220

87بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعلي عباس كتاب222662

88بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعلي فاهم عبدعون355242

89بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرجودت طالب علي42181

90بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعلي محمد كردي188615

91بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمصطفن جعفر فضل336315

92بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراحمد رشيد نغيش173412

93بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكركاظم مهدي جبر175993

94بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعاصم ناهض فليح298607

ن عبدهللا336268 95بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرليث حسي 

96بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمصطفن محمد مريد529136



 علي177495
ن 97بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد حسي 

98بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرصادق عباس محسن336693

99بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد اسماعيل كاظم392125

100بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرطالب موس كاظم336404

ن282926 101بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعبدالكاظم عزيز حسي 

102بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعلي رضا كتاب188719

ي174312
103بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحسن فاضل راضن

104بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراحمد كريم محمد176382

105بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرنورالدين طالب عبدالكاظم338134

106بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرايمن فواز عبدعلي172060

107بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرسالم جاسم جالب336580

108بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعلي عبدالحمزة كاظم41185

ن صالح عبدعون175786 109بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحسي 

110بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد عبدالهادي علوان338214

111بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعلي حسن سلمان338322

112بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعباس قاسم محمد172465

113بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرباقر علي خسب 175170

114بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرامب  حمزة صاحب550234

115بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمريم ناظم عبدشعيب172240

116بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرالزم حمود حنش42354

117بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعقيل عدنان كاظم41811

ن297603 118بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعباس مدلول حسي 

119بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرليث عماد حامد338761

120بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعالء غازي صبح188550

121بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد قحطان رحمن172127

122بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكركريم سليم رايح41137

123بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرسجاد عباس جاسم40358

 علي مهدي188655
ن 124بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحسي 

125بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراحمد جواد كاظم336289

126بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرصفاء ناظم محمد173450

ن عيدان40506 127بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعلي حسي 

128بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرسيف علي خشان42390

129بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعلي عبدالكاظم صباح41572

شاب منحر222707 130بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرزين العابدين رسر

131بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمسلم مصدق محمد529173

132بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكروسام حسن خاور176091

133بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمنب  صالح محسن173254

134بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكروعد زعباط حبيب42064

135بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمهند محمد دايخ336394

136بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرليث رشيد نغيش42007

ن296211 137بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرصفاء نارص حسي 

138بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد محي عبداالمب 40555

139بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرانور حمزة جبار176630

140بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراحمد صباح ساجت177269

141بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعباس جبار كامل297377

142بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرانور باسم حميد173096

143بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد ابراهيم عبد392110

144بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد حميد براك336593



145بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعلي حاكم عناد175412

146بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحيدر حميد عباس177329

ن عبيد188626  حمب 
147بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمصطفن

148بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرجواد كاظم جبر175806

149بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكررافد محمد حمزة174216

150بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرهيثم حيدر خربة41889

151بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراحمد رزاق كريم177255

152بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراكرم تركي نارص176145

153بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراحمد عباس كتاب174064

154بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد هادي محمد173186

155بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرسيف صالح عايد175490

156بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعالء خالد عناد174283

157بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمالك رحيم فيصل188549

158بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكركرار اعالن بدر188593

غام فاهم منذور188662 159بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكررصن

160بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرهشام كريم كاظم172401

161بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعلي حمزة عليوي391641

162بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحسام رسواط محمد175272

ي41099
ن
163بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعلي محسن صاف

164بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعلي نعمة عطية391951

165بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراحمد لفته كاظم336409

166بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد صبحي علوان174155

167بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد اركان فنيطل336836

168بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرامجد ملحاك مدلول297668

ن175036 169بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرنعمة عالوي حسي 

170بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد حكيم علي176672

ي لفته41393
171بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحسن شمحن

172بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرفالح حسن عبدهللا172933

173بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد اعالن عباس336260

174بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرصادق فياض بزون41870

175بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعادل زعباط حبيب355161

176بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراحمد مهدي كاظم188711

177بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراحمد مطر محمد335099

178بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد سلمان كاظم529130

ن جميل كاظم40468 179بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحسي 

 علي سلبوح40907
ن 180بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرحسي 

181بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرمحمد سلمان هادي172659

182دبلومسنيه21751القادسيةذكرثائر جندي فرهود177453

183دبلومسنيه21751القادسيةذكرامب  سلمان فضل336426

184دبلومسنيه21751القادسيةذكرمحمد حسن عمران175022

185دبلومسنيه21751القادسيةذكرسجاد رزاق محمد173032

186دبلومسنيه21751القادسيةذكرليث عطية حمزة172251

187دبلومسنيه21751القادسيةذكرصاحب كامل هادي188628

188دبلومسنيه21751القادسيةذكرعباس عايد جندي222572

189دبلومسنيه21751القادسيةذكرعلي كاظم مخيف40253

ن336258 ي عبدالحسي 
190دبلومسنيه21751القادسيةذكرعلي راضن

191دبلومسنيه21751القادسيةذكرصفاء جبار كاظم188546

192دبلومسنيه21751القادسيةذكرمهند عادل كزار173479



 علي336278
ن 193دبلومسنيه21751القادسيةذكرضياء حسي 

194دبلومسنيه21751القادسيةذكرعلي مكي عبد174024

195دبلومسنيه21751القادسيةذكرمحمد رزاق كريم177243

196دبلومسنيه21751القادسيةذكرحسن عمران حلو391852

ي172138
197دبلومسنيه21751القادسيةذكرحسن ستار شاتن

198دبلومسنيه21751القادسيةذكراكرم باسم حميد172422

199دبلومسنيه21751القادسيةذكررياض كاظم موحان42160

200دبلومسنيه21751القادسيةذكرمحمد عبدهللا حمزة172707

ن334880 201دبلومسنيه21751القادسيةذكرغيث مؤيد حسي 

202دبلومسنيه21751القادسيةذكرمثبن ماجد شنيع355282

203دبلومسنيه21751القادسيةذكرمهدي صالح غانم40885

ن عبدالكاظم298432 204دبلومسنيه21751القادسيةذكرحيدر عبدالحسي 

205دبلومسنيه21751القادسيةذكرغسان سالم لفته336357

206دبلومسنيه21751القادسيةذكرهشام باقر مجهول42038

 علي ناهي222624
ن 207دبلومسنيه21751القادسيةذكرحسي 

208دبلومسنيه21751القادسيةذكرعلي رحمن شعالن188674

209دبلومسنيه21751القادسيةذكرسبعاوي سلمان ناهي41068

210دبلومسنيه21751القادسيةذكرصادق كاتن محمد336846

211دبلومسنيه21751القادسيةذكرزيد احمد جبر297437

212دبلومسنيه21751القادسيةذكرعلي ماجد محمد336364

213دبلومسنيه21751القادسيةذكرانور جبار عبدالحسن172285

214دبلومسنيه21751القادسيةذكرموس كاظم لفته176395

ي41758
215دبلومسنيه21751القادسيةذكرحسام عبدالستار ماضن

ن براك175572 216دبلومسنيه21751القادسيةذكرعباس حسي 

217دبلومسنيه21751القادسيةذكرعلي كرمد محسن336851

218دبلومسنيه21751القادسيةذكرمحمود ذياب منحر175336

ن222645 219إعداديةسنيه21751القادسيةذكراحمد رحيم حسي 

ن جواد محسن355139 220إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسي 

221إعداديةسنيه21751القادسيةذكررسول ظاهر فنوخ175701

222إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعباس ضامد محي174845

223إعداديةسنيه21751القادسيةذكريقظان حمزة رحمن297012

224إعداديةسنيه21751القادسيةذكررسول داخل سالم222576

225إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمحمد فالح مهدي336545

226إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمسلم عادل كزار173493

ن باسم عبداالمب 188555 227إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسني 

228إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمؤمل نعمة خسب 336699

ن عليوي كاظم296511 229إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسي 

230إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعلي باسم حميد174798

231إعداديةسنيه21751القادسيةذكركرار سعيد جاسم297260

 علي298231
ن 232إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعلي حسي 

233إعداديةسنيه21751القادسيةذكرجعفرالصادق جميل عبد188712

234إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعبدهللا جواد لفته172296

235إعداديةسنيه21751القادسيةذكركرار محمد مدلول40459

ن336601 236إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمحمد ثامر عبدالحسي 

237إعداديةسنيه21751القادسيةذكراحسان علي مهدي172787

238إعداديةسنيه21751القادسيةذكرامب  ريكان دردوش298761

239إعداديةسنيه21751القادسيةذكرسجاد كاظم جبر174990

240إعداديةسنيه21751القادسيةذكرولي محمد فضل177338



241إعداديةسنيه21751القادسيةذكركرار عواد مطلك176541

ي529149
ن هاتن 242إعداديةسنيه21751القادسيةذكرظاهر عبدالحسي 

243إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمحمد باسم حميد297289

244إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعلي عماد حامد172454

245إعداديةسنيه21751القادسيةذكرسجاد حمادي غازي175510

246إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمصطفن عبدالكاظم عيدان222668

247إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعالء يامر عمران336591

248إعداديةسنيه21751القادسيةذكربارق كاتن محمد336710

249إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمحمد رضا عبدالكاظم392487

250إعداديةسنيه21751القادسيةذكركرار حيدر عبدعون176516

251إعداديةسنيه21751القادسيةذكرزين العابدين نارص هادي336281

252إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمرتضن احمد فليح188727

ن174662 253إعداديةسنيه21751القادسيةذكركرار هادي حسي 

254إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمرتضن حمادي غازي176165

255إعداديةسنيه21751القادسيةذكركرار ساجد رحمن336499

 علي عبدالعباس297195
ن 256إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسي 

ن قائد حمود392203 257إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسي 

258إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعلي حيدر عبدالحمزة41936

259إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعالء رحمان جراد172311

260إعداديةسنيه21751القادسيةذكراحمد اسماعيل عبداسحاق529099

ن ثائر حسن222601 261إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسي 

262إعداديةسنيه21751القادسيةذكراحمد عباس رسالة336331

263إعداديةسنيه21751القادسيةذكركرار كاظم عباس355452

ن عباس عمران42018 264إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسي 

265إعداديةسنيه21751القادسيةذكرامب  عباس دكسن336422

266إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمحمد كريم عناد174107

ن ماجد غازي336702 267إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسي 

268إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمنتظر علي محمد172489

269إعداديةسنيه21751القادسيةذكركرار حمزة كاظم172696

270إعداديةسنيه21751القادسيةذكرهادي حمزة هدهود355043

271إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعباس جميل عباس188617

ن علوان173983 272إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمحمد حسي 

 علي سلمان296501
ن 273إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسي 

274إعداديةسنيه21751القادسيةذكرامب  محمد صالح172210

275إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمنتظر رضا احيمد172983

ن هاتف محسن176425 276إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسي 

277إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعالء فواز عبدعلي355111

278إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمنتظر عباس حسن222588

279إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسام باقر مجهول176563

280إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحيدر علي كاظم172346

281إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعلي مالك عبدالحمزة222597

282إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحيدر قائد حمود392321

283إعداديةسنيه21751القادسيةذكريحب  نعمة ابراهيم298417

284إعداديةسنيه21751القادسيةذكركفاح جواد كاظم41497

ن ثامر محمد550253 285إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسي 

286إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعباس كاظم متعب188646

287إعداديةسنيه21751القادسيةذكركرار علوان عبيس529073

288إعداديةسنيه21751القادسيةذكرصائب جودة هندي336266



289إعداديةسنيه21751القادسيةذكريوسف محمد حسن42228

290إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعلي كريم داخل336583

291إعداديةسنيه21751القادسيةذكرايمن احمد مريد296799

292إعداديةسنيه21751القادسيةذكرسجاد علي محسن174639

293إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسن علي لفته173639

294إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعلي قاسم دايخ188610

295إعداديةسنيه21751القادسيةذكرهشام طالب عبداسحاق336286

296إعداديةسنيه21751القادسيةذكرسجاد توفيق عبدالهادي298386

297إعداديةسنيه21751القادسيةذكرجاسم حسون فنوخ298529

ن جاسم محمد172612 298إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسي 

299إعداديةسنيه21751القادسيةذكرجعفر محمد دايخ537885

 حاكم علي41234
300إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمرتضن

301إعداديةسنيه21751القادسيةذكريوسف شاكر هادي188578

302إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعيىس عباس لفته41920

303إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحيدر محمد غازي188622

304إعداديةسنيه21751القادسيةذكراسماعيل عادل عبد529124

305إعداديةسنيه21751القادسيةذكررسول محمد دريوش188600

306إعداديةسنيه21751القادسيةذكرترف كلف نفاع174906

ي شناوة176348 307إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعلي مب 

308إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمحمد علي محمد188564

309إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمؤمل حيدر علي176589

310إعداديةسنيه21751القادسيةذكرسجاد محمد حمزة297865

ن باسم عبد222748 311إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسني 

312إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمنتظر نارص جاسم175135

313إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعلي صباح مع هللا391826

314إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمثبن مشجل رهمة222633

315إعداديةسنيه21751القادسيةذكرصالح فراس صالح550277

316إعداديةسنيه21751القادسيةذكرجميل حاكم جميل188590

317إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعلي جاسم محمد355546

318إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعلي حسون جواد222652

ي188658
319إعداديةسنيه21751القادسيةذكرقاسم عل هللا هاتن

320إعداديةسنيه21751القادسيةذكرخالد وليد عبدزيد557077

321إعداديةسنيه21751القادسيةذكريحب  محمد كتاب188720

322إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعباس عمار كاظم41247

ن296642 323إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسن عبدالزهرة عبدالحسي 

324إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعقيل يارس سماع188724

325إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمحمد عبدهللا كريم172008

ن مطلب174678  عبدالحسي 
326إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمصطفن

327إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمحمد رسول بدر41684

328إعداديةسنيه21751القادسيةذكرسيف علي محي557254

ن كاظم40590 329إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمحمد حسي 

330إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعمار حيدر عبدعون222727

ن جنوح زميل296757 331إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسي 

332إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمصطفن كاظم جبار296464

333إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعيىس جاسم لفته557093

334إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمهند قاسم كاظم336272

 سامي عبدالجواد529171
ن 335إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسي 

336إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعباس عمران موس174122



 علي محي172476
ن 337إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسي 

ن172432 338إعداديةسنيه21751القادسيةذكرسامي نعمان حسي 

ن537916 339إعداديةسنيه21751القادسيةذكرسجاد علي حسي 

340إعداديةسنيه21751القادسيةذكرواثق فاضل خليل556910

341إعداديةسنيه21751القادسيةذكريونس جاسم جالب336570

ن173432 342إعداديةسنيه21751القادسيةذكركرار عبدالقاسم ياسي 

343إعداديةسنيه21751القادسيةذكرجعفر فليح حسن529141

344إعداديةسنيه21751القادسيةذكركرار باسم محمد336380

345إعداديةسنيه21751القادسيةذكروسام حازم عويد174832

346إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمنتظر علي كاظم298152

347إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمرتضن عباس عبد336523

ي رحيم297337
348إعداديةسنيه21751القادسيةذكرفراس راضن

349إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسن هاتف محسن175663

350إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمحمد زغب  لهمود354974

351إعداديةسنيه21751القادسيةذكرهاتف احمد محسن174771

352إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعلي سلمان علي172919

353إعداديةسنيه21751القادسيةذكربالسم احمد علوان173200

354إعداديةسنيه21751القادسيةذكركرار جبار جاسم174725

355إعداديةسنيه21751القادسيةذكركرار محمد عبدهللا174901

356إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعادل كريم داخل40284

357إعداديةسنيه21751القادسيةذكرغسان عليوي حادي40952

ن كاظم متعب296691 358إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسي 

359إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمثبن ذياب جاسم174866

360إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعباس فليح جودة298495

ن صاحب298561 361إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمحمد حسي 

362إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعالء كاظم سماع556893

ي كاظم336689
363إعداديةسنيه21751القادسيةذكرذوالفقار راضن

364إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعزيز رحيم مدلول176248

365إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسن هادي برهان336881

366إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمنتظر فاهم منذور355826

367إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمصطفن نارص هادي173000

ن188637 368إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعلي عبدالزهرة عبدالحسي 

369إعداديةسنيه21751القادسيةذكرزيدان سلمان خرمان175749

370إعداديةسنيه21751القادسيةذكراياد جميل هادي557171

371إعداديةسنيه21751القادسيةذكراحمد عمران محيسن40532

372إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحيدر رحيم شاكر188707

373إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسن فاضل عنون172683

374إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعلي محي حرب537887

375إعداديةسنيه21751القادسيةذكراحمد عبدالزهرة فرحان188692

376إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمهند محسن تركي188686

ن جواد عطية188689 377إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسي 

378إعداديةسنيه21751القادسيةذكرجعفر خلف فنطيل336606

ن كاظم مدلول172510 379إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسي 

380إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمحمد ناظم محمد173467

381إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمروان سلمان خرمان529113

382إعداديةسنيه21751القادسيةذكرباقر عماد جاسم173777

383إعداديةسنيه21751القادسيةذكرعلي جواد كاظم529146

384إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمحمد ذياب منحر529169



 علي شمران296737
ن 385إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسي 

386إعداديةسنيه21751القادسيةذكريعقوب يوسف محسن338398

387إعداديةسنيه21751القادسيةذكرمحمد نعمة فليح338298

388إعداديةسنيه21751القادسيةذكراحمد سلمان حسن335157

389ماجستب سنيه21751القادسيةذكرنبيل شالل علوان41484

390بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراحمد فليح حسن174468

391بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرصدام عبدالحسن كردي298545

392بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرشعالن عزيز وزير175624

393بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرقاسم محسن كريم40721

394بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكرعلي شمران صالح188683

395بكالوريوسسنيه21751القادسيةذكراحمد حمزة كاظم298034

396دبلومسنيه21751القادسيةذكرمهند عبدالهادي علوان40780

ن كتاب عطية175311 397دبلومسنيه21751القادسيةذكرحسي 

398دبلومسنيه21751القادسيةذكرعامر عبداالمب  عيىس173757

399دبلومسنيه21751القادسيةذكريحب  عبد حمزة173967

400دبلومسنيه21751القادسيةذكرعلي شناوة حمزة188612

401دبلومسنيه21751القادسيةذكرمحمد فضل جبار336604

402دبلومسنيه21751القادسيةذكرمثبن جاسم دكسن336856

403دبلومسنيه21751القادسيةذكركاظم متعب عراك188649

404دبلومسنيه21751القادسيةذكرهاتف محسن الطيف41943

405إعداديةسنيه21751القادسيةذكرباسم حميد جاسم173112

ن كاظم ونان40570 406إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسي 

407إعداديةسنيه21751القادسيةذكرحسن مهدي كاظم40621

1بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىفاطمة حمزة جبار188729

بان توفيق محمدعلي296942
2بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبى

3بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىنجلة ناهي جبر188548

4بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىخمائل عبدالجليل شنيع171815

5بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىسهاد غضبان محمد40519

6بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىهناء ناهي جبر172389

7بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىغفران عبدالكاظم عيدان173921

8بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىفردوس هادي عبد41774

9بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىاسمهان عبدالجليل شنيع188666

ن مجيد176129 10بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىسوزان حسي 

11بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىبيداء نور جبار175610

12بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىرؤى كاظم محمد297639

13بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىجنان هادي محسن335204

14بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىايمان عايد نعيم40580

15بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىهدى ذياب منحر188670

16بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىخمائل دكمان ردام338473

ن عبدالخرصن176478 17بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىزهراء حسي 

18بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىهبة ماجد غازي177352

19بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىانعام جاسب علي550273

20دبلومسنيه21751القادسيةأنبىجميلة طه هادي41960

21دبلومسنيه21751القادسيةأنبىهناء كاظم عباس175180

ن عبد177378 22دبلومسنيه21751القادسيةأنبىشيماء حسي 

23دبلومسنيه21751القادسيةأنبىلمياء غانم عبود173952

24دبلومسنيه21751القادسيةأنبىزينب علي عباس176682

25دبلومسنيه21751القادسيةأنبىهناء يوسف جياد298172



26دبلومسنيه21751القادسيةأنبىمروة محسن محمد175717

27دبلومسنيه21751القادسيةأنبىدعاء عبدالكاظم عيدان173907

 علي177479
ن 28دبلومسنيه21751القادسيةأنبىسحر حسي 

29دبلومسنيه21751القادسيةأنبىاالء داود سلمان41519

30دبلومسنيه21751القادسيةأنبىمنتىه حمدهللا صالح298253

31دبلومسنيه21751القادسيةأنبىكوثر حامد فيصل556168

32دبلومسنيه21751القادسيةأنبىسعاد عبادي علوان172275

33دبلومسنيه21751القادسيةأنبىزينب خالد عناد188715

ة عبدالحمزة صالل392181 34إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىامب 

35إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىايمان كريم عناد174090

36إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىنغم يامر صالح188654

37إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىهبة باسم محمد550261

1ماجستب سنيه21751القادسيةأنبىسارة محمد حمزة222566

2ماجستب سنيه21751القادسيةأنبىاسماء محمد موس391769

3بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىندى عباس عبد336515

نور علي عباس172325
4بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبى

 علي188560
ن 5بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىغفران حسي 

6بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىزينب شناوة حمزة188632

7بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىنور محمد مريد529138

8بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىكوثر فليح حسن175151

9بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىمريم سلمان حميد172817

10بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىجيهان نارص عبيد336390

11بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىرنا صاحب عمران174179

12بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىسحر عباس حسن383249

13بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىالهام عبدالجليل شنيع172100

14بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىانوار جاسم محسن336309

15بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىسارة رعد سوادي335137

16بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىامال جاسم محسن175252

17بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىمروة غانم منديل172882

اس نعمة محمد176449 18بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىنبر

19بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىسارة رياض علي177280

20بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىمالك محمد طعيم174257

ن222676 21بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىدعاء عبدالهادي عبدالحسي 

هبه ناجح تالي175874
22بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبى

23بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىوئام عباس دكسن336553

24بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىارساء كاظم محمد174079

25بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىدعاء جاسم محمد172627

26بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىمريم احمد مريد298467

27بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىعلياء انعيم محسن336296

28بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىزينب جبار سلمان222659

29بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىبتول عبدالحسن عليوي42100

30بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىزينة شمران محمد172764

ورود مكي عبد174039
31بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبى

32بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىانفال قاسم حسن379780

33بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىنورس عرس كاظم41031

34بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىابتسام ماجد شعالن188579

35بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىهبة كريم محمد176233

36بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىنورس عبدالرزاق جاسم298282



37بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىاشواق خضب  عبدالحسن172780

38بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىاثار حمزة عليوي336862

ي174588
39بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىنورا فرحان شمحن

40بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىرقية سلطان كريم296612

41بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىحوراء عباس محسن171879

42بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىسها نعمة عبد175472

43بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىكوثر داخل سالم188589

44بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىمنار حسن سلمان172954

45بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىاسيل عباس فضل172164

46بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىلينه محمد محي188551

47بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىغصون عبيد فليح336507

48بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىسحر منصور مطر172230

49بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىرشا هادي كاظم336401

50بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىزهراء عبدالحليم علوان293475

ن علوان174003 51بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىعبب  حسي 

52بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىندى ناهي جبر172566

فاطمة علي خسب 175114
53بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبى

54بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىزهراء حميد فرحان40972

ين عبدالكاظم عيدان173936 55بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىشب 

56بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىنرجس احمد حمزة40792

57بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىريام احمد فليح174485

58بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىزهرائ انعيم محسن175231

ي188657
59بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىوهب عل هللا هاتن

60بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىزهراء جابر محي188630

ي336676
61بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىسارة رياض راضن

62بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىمريم خالد حمزة41108

63بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىاسيل دكمان ردام336774

64بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىرغد عباس دكسن174706

غفران عبدعلي شنيع392040
65بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبى

66بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىهبة حسن فرحان41047

67بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىدعاء كريم حبيب176653

68بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىايمان محمد دحدوح172033

69بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىايناس رضا صبح174054

هند توفيق محمدعلي296962
70بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبى

 علي222559
ن 71بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىسارة حسي 

ن188606 72بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىوسن محمد حسي 

73بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىفاطمة عبود سلمان336826

74بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىعلياء ثامر كرمد174293

75بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىايناس عادل مطلك529107

76بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىتبارك عباس هاشم188706

77بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىايات عبدالحمزة عيىس175919

78بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىمروة كريم لهمود174786

ن عبدالخرصن188597 79بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىاسماء حسي 

80بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىسارة قاسم دايخ188604

81بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىايات كاظم متعب175082

82بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىاسماء مطر محمد335114

83بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىنورالهدى عالوي موس172832

ن175897 84بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىرنا فايز حسي 



اسماء سامي محمد222638
85بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبى

86بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىنورة محمد موس391794

ن غانم298685 87بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىسحر عبدالحسي 

ي42120 ن حساب راجر 88بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىبني 

89بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىوالء جاسم محمد188614

ن عبيد529122 90بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىمريم حمب 

ين علي تالي177393 شب 
91دبلومسنيه21751القادسيةأنبى

92دبلومسنيه21751القادسيةأنبىاحالم ماجد شعالن174815

93دبلومسنيه21751القادسيةأنبىصابرين نعمة محمد336511

94دبلومسنيه21751القادسيةأنبىنور محمد محيسن188575

رساج علي عباس188681
95دبلومسنيه21751القادسيةأنبى

96دبلومسنيه21751القادسيةأنبىزينب كاظم محمد173082

ن ابراهيم177227 97دبلومسنيه21751القادسيةأنبىفرقد عبدالحسي 

98دبلومسنيه21751القادسيةأنبىندم يحب  صالح41795

99دبلومسنيه21751القادسيةأنبىحنان برهان محمد529152

100دبلومسنيه21751القادسيةأنبىمريم باسم مظلوم336384

101دبلومسنيه21751القادسيةأنبىنورة رياض علي176068

102دبلومسنيه21751القادسيةأنبىحوراء جبار ابوالسود175822

103دبلومسنيه21751القادسيةأنبىسارة عباس عبد336524

104دبلومسنيه21751القادسيةأنبىبثينة صباح حسن176439

ن173237 105دبلومسنيه21751القادسيةأنبىحوراء محمد حسي 

106دبلومسنيه21751القادسيةأنبىندى عبدهللا حمزة188696

107إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىسناء عبداالمب  حمود188663

108إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىاسالم ثامر كرمد188554

109إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىفاطمة يوسف محسن336683

فاطمة مالك رومي188677
110إعداديةسنيه21751القادسيةأنبى

 علي188556
ن 111إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىجنان حسي 

ن رشيد نغيش41210 112إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىبني 

ن عبيد529119 113إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىزهراء حمب 

114إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىندى يوسف عبدالرضا298105

115إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىارساء فالح لفته550241

116إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىمنتىه يامر لهمود41611

117إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىغفران محمد دحدوح172850

118إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىزينة جواد كاظم298063

119إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىبراء جاسم مزهر338369

120إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىفاطمة سمب  كطمة188621

121إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىسحر كريم عبدالهادي174400

122إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىهدى عباس حسن355865

123إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىمنار محمد عيىس529100

124إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىهبة حسن مطر174567

زهراء فواز عبدعلي177314
125إعداديةسنيه21751القادسيةأنبى

ديانا علي عناد298404
126إعداديةسنيه21751القادسيةأنبى

ن ناعور296850 127إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىشهد ياسي 

128إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىزينب كاظم فليح173131

129إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىاماندة ريكان رايح42049

130إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىمروة كامل جبر336532

131إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىزينب رضا حسن354883

132إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىلقاء عبدالكاظم مشعان174755



133إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىضح عباس عبد338705

ن174138 134إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىنورا فايز حسي 

135إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىفاطمة حسن فضل188582

136إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىزهراء فايز حاكم174537

137إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىزهرة كريم مهدي297981

138إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىنور شاكر عبدالسادة391712

139إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىختام عباس عبد188675

140إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىميسم كفاح شاكر355788

ن حامد هريش172551 141إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىحني 

142إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىفاتن حسن مطر175557

143إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىانوار حبيب فرحان172261

ن حسن338228 144إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىعبب  حسي 

145إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىنورالهدى قاسم كاظم176219

146إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىرحاب مجهول عبدالحسن296721

147إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىطيبة كامل جبر338187

148إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىرغدة خلف سلمان382126

149إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىصبا محمد رضا42269

150إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىمريم كاظم جبر383263

151إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىزينب عباس يوسف336598

152إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىسماهر جعيول سموم298502

ن172180 153إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىنور هادي حسي 

ن336341 154إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىزينب فاضل حسي 

155إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىضح احمد مريد175212

156إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىهبة كاظم محمد40226

157إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىرسل نعمة محمد296390

ين حسن فليح222590 158إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىشب 

خديجة اسعد علي174886
159إعداديةسنيه21751القادسيةأنبى

160إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىديار كفاح شاكر355594

ن188660 161إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىرانيا محمد عبدالحسي 

162إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىفرح حسن خاور550225

163إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىزهراء سعيد ابراهيم338650

ن سعيد جاسم172363 164إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىبني 

ايمان فواز عبدعلي355904
165إعداديةسنيه21751القادسيةأنبى

166إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىزهراء محسن جفات176600

ن كاظم عيدان42074 167إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىحني 

168إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىفاطمة غانم حسن172798

هبة علي سلمان355510
169إعداديةسنيه21751القادسيةأنبى

جمانة عبدعلي شنيع392738
170إعداديةسنيه21751القادسيةأنبى

171إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىرسل خضب  عباس40645

اسماء زعيم علي297535
172إعداديةسنيه21751القادسيةأنبى

173إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىدعاء حامد رسحان336605

174إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىايمان عباس سلمان222701

175إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىافراح رسول بدر41634

176إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىتبارك كامل جبر336529

177إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىحميدة كاظم عبيد529163

178إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىرسل داخل سالم222583

179إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىطيبة عباس جواد298863

ن177417 تغريد علي حسي 
180إعداديةسنيه21751القادسيةأنبى



181إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىفاطمة احمد نعمة188682

182إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىعلياء عباس محسن336504

183إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىغسق فاهم منذور176615

184إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىرقيه رضا عزوز355378

185إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىرسل عباس يوسف222617

186إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىفاطمة فالح مهدي336536

187إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىزهراء سالم لهمود175733

188إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىغفران عباس مهدي175650

ن297883 189إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىامنة عائد حسي 

190إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىرقية حامد عطيوي41978

191إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىوسن حامد هريش172534

ن علوان174013 192إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىنور حسي 

193إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىرحاب جاسم غزال529069

194إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىفاطمة رياض كاظم222610

195إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىزينب سمب  كطمة188618

196إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىوحيدة حامد عطية173341

197إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىزينب حاكم عباس537888

198إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىاشواق صالح غانم297469

199بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىاقبال كريم كمر41884

200بكالوريوسسنيه21751القادسيةأنبىمريم حاتم فيصل172191

201دبلومسنيه21751القادسيةأنبىنرجس صاحب مهدي175768

202دبلومسنيه21751القادسيةأنبىافراح حسن علوان188700

203دبلومسنيه21751القادسيةأنبىهيفاء عبدالزهرة محمد338697

204دبلومسنيه21751القادسيةأنبىفليحة رخيت عبدهللا175296

205دبلومسنيه21751القادسيةأنبىاسيل جابر محي298780

206دبلومسنيه21751القادسيةأنبىوسن عباس دكسن298340

207إعداديةسنيه21751القادسيةأنبىفردوس عبيد فليح298451

1دكتوراهشاميه21752القادسيةذكرقاسم محمد كريم343022

2دكتوراهشاميه21752القادسيةذكرعالء عبداالمب  علي342913

 علي مهدي343364
ن 3دكتوراهشاميه21752القادسيةذكرحسي 

4دكتوراهشاميه21752القادسيةذكراحمد نوري حميد52143

5ماجستب شاميه21752القادسيةذكرماهر مهدي صالح119928

6ماجستب شاميه21752القادسيةذكراياد جورج حبيب236925

7ماجستب شاميه21752القادسيةذكراسامة علي خلف490142

ن مهدي كريم531556 8ماجستب شاميه21752القادسيةذكرحسي 

9ماجستب شاميه21752القادسيةذكرمحمد حمزة نارص236948

ن118101 ف عبدالرضا حسي  10ماجستب شاميه21752القادسيةذكرارسر

11ماجستب شاميه21752القادسيةذكرعلي كاظم صالل118329

ي54885 12ماجستب شاميه21752القادسيةذكرحيدر عبدالستار ناجر

13دبلوم عاليشاميه21752القادسيةذكرهيثم سلمان عبدالمحسن55079

14بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعباس عبيد عبد119209

15بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكررياض جالوي عاجل343951

ن مجيد119711 16بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكراسالم حسي 

ن111853 17بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحيدر محمد حسي 

18بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعماد علي عباس490135

19بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعقيل بندر زبالة490159

ي غالي55385
20بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعلي راضن

21بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحليم عباس عبد36145



22بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمحمد كاظم سعد109912

23بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرصالح الدين كاظم جواد342878

غام مالك عبدالحمزة342902 24بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكررصن

25بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعمار عبدالسادة ماجد36061

26بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرنظام اسود حسن54842

ي54548 27بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرماجد عبدالحسن منحر

ن عبدالرسول خليل119909 28بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحسي 

ي غالي عطية110052
29بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرراضن

ن جودي كاظم118300 30بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحسني 

31بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكراركان فاهم رسحان54898

32بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرصادق صبيح ديان83765

33بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرنادر مكي محيل35773

34بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرهادي كامل علي119857

35بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرجواد جاسم عيىس55028

ن مجيد384408 36بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرصالح عبدالحسي 

37بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكراحمد رزاق مذخور384482

38بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمحمد حبيب رسحان54891

39بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكراحمد مجيد عبد384425

40بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرابراهيم خليل محسن119775

41بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعمار محمدجواد هادي236950

42بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكراحمد حميد حبيب119745

43بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكربهاء شناوة عيىس343733

44بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكررائد موحان عطية83970

45بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكراحمد عبدالعباس بديوي119831

46بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحسن فليح حسن343877

47بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعباس حسون حمزة109894

48بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعقيل كريم عزيز54876

49بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمرتضن هادي جاسم342868

50بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعلي مهدي صالح342903

51بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعمار عبداالمب  مظلوم236958

52بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحيدر عبدالكاظم عبدالسادة55087

53بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحسن هاشم عليوي54823

54بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمهند هادي عبد119820

55بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحلىمي نوري جميل490161

56بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمهدي حسن عبدعلي84556

57بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكردريد نوري جميل79984

ن ظاهر393115 58بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعقيل حسي 

59بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرراهي شهيد عبيس111604

60بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحميد عبود فرحان236967

61بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرجالل غضبان حجالي79556

ن بديوي531560 62بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرنصب  عبدالحسي 

63بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعمار رعد صالح54943

ن نارص79550 64بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعالء حسي 

65بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحسن حامد علي118551

66بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعقيل كناوي جبر531554

67بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعالء عبدمسلم جاسم54550

68بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرميثم عبدالسجاد عبدالزهرة119294

ي123354
69بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكراحمد حميد حسوتن



70بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرزين العابدين حسن عجالن55004

71بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعلي عبدالرسول جبر342846

72بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرنهاد عبد فليح119880

73بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرسمب  ظاهر حبيب54675

74بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعلي حمزة نارص118627

75بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرنزار محمد جواد هادي119643

76بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحسام رزاق هادي35850

ن54805 77بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمحمود عبدالرضا شاهي 

78بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرسالم عبد ساير553289

79بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرفراس محمود حبيب236959

80بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعمار جبار حمود236995

81بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرامب  لطيف كمر119257

82بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحيدر كاظم دوهان112223

83بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمحمد كاظم صالل118438

84بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكراحمد جمال خضب 54722

85بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعباس صباح شاكر342840

86بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمحمد رعد نعمة343209

ن35739 87بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكركرار حرجان شاهي 

88بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعلي جاسم غزيوي109758

89بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكركرار حيدر عبدالكريم35872

90بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعامر محمود حبيب236953

91بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكروسام عدنان عبود384472

ن52138 92بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمحمد هادي حسي 

93بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكراحمد جمال شنان83773

94بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحسن مجيد عبد54972

95بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرجالل مسلم كريم35069

ن زيد جبر236999 96بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحسني 

97بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمحمد حميد جابر119165

98بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمحمد عبداالمب  كاظم118583

99بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحسن علي عبدالكاظم236989

100بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكروائل مالك كزار119125

101بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمحمد علي وهاب111960

102بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكراحسان صاحب رحمن111485

103بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكركرار عواد حمزة490140

ن342886 104بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعقيل عبدالحمزة حسي 

105بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكريارس ميثم مهدي54946

106بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحيدر عطية شنوت35965

107بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحسن عزيز كاظم54828

108بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكررزاق حميد حسن389455

ن490174 109بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكراسامة والي حسي 

110بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعباس فاضل عبدالزهرة54687

111بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرسيف علي جفات343636

112بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكركرار حامد عبد122120

113بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكررشيد علي رشيد109950

114بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرصالح حسن يوسف109783

115بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرباسم طعمة لفته84031

116بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعلي عبدالهادي عزيز83944

117بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرضياء عواد مهدي83668



ن سلمان نارص55067 118بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحسي 

119بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمحمد قاسم محمد54910

120بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمهند علي منىسي54845

121بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعقيل فالح نارص342864

122بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرنبيل عبد عاجل54852

123دبلومشاميه21752القادسيةذكرحسن هادي عباس557618

ن54726 124دبلومشاميه21752القادسيةذكرعالء محسن عبدالحسي 

125دبلومشاميه21752القادسيةذكرعايد جميل رحمن118465

126دبلومشاميه21752القادسيةذكرازهر فليح حسن35544

127دبلومشاميه21752القادسيةذكرصباح برهان حسن79989

128دبلومشاميه21752القادسيةذكرسعد وداي متعب343273

ن عباس هادي84165 129دبلومشاميه21752القادسيةذكرحسي 

ي324511 130دبلومشاميه21752القادسيةذكرحسام جاسم ناجر

131دبلومشاميه21752القادسيةذكراحمد فليح حسن110056

132دبلومشاميه21752القادسيةذكرفاضل كاظم حسون121464

133دبلومشاميه21752القادسيةذكرجعفر محي عبدهللا339544

134دبلومشاميه21752القادسيةذكرعامر جاسم سوادي122014

135دبلومشاميه21752القادسيةذكركرار علي شاكر384420

136دبلومشاميه21752القادسيةذكرعقيل مشلوش فليح119082

137دبلومشاميه21752القادسيةذكراحسان محمد مهدي342965

138دبلومشاميه21752القادسيةذكراثب  مرزة حامد220554

139دبلومشاميه21752القادسيةذكرغدير داخل عبد490155

140دبلومشاميه21752القادسيةذكرسلمان حسن عبدالزهرة35976

141دبلومشاميه21752القادسيةذكركرار علي عبدعون119093

142دبلومشاميه21752القادسيةذكرعلي خضب  عباس237052

ن فاضل عبيد52150 143دبلومشاميه21752القادسيةذكرحسني 

144دبلومشاميه21752القادسيةذكراياد علي حسن83853

ن شاكر عبد342936 145دبلومشاميه21752القادسيةذكرحسي 

146دبلومشاميه21752القادسيةذكراحمد جودة صاحب531579

147دبلومشاميه21752القادسيةذكرضياء عواد كاطع83616

ن342962 148دبلومشاميه21752القادسيةذكرعلي عبدالحمزة حسي 

149دبلومشاميه21752القادسيةذكريوسف عزيز محي236969

ن109881 150دبلومشاميه21752القادسيةذكرمحمد عبدالرضا شاهي 

151دبلومشاميه21752القادسيةذكرسالم ابراهيم خليل490164

152دبلومشاميه21752القادسيةذكرماهر ماجد رحيم343009

ن عدنان عبود342824 153دبلومشاميه21752القادسيةذكرحسني 

154دبلومشاميه21752القادسيةذكراحمد عبدالزهرة زاير531589

155دبلومشاميه21752القادسيةذكرمرتضن كامل عبدالرزاق79974

156دبلومشاميه21752القادسيةذكرحيدر محمد عبد343004

157دبلومشاميه21752القادسيةذكررضا عدنان مراد500674

ن490165 ي عبدالحمزة حسي 
158دبلومشاميه21752القادسيةذكرهاتن

159دبلومشاميه21752القادسيةذكرنظام محمد كاظم118665

160دبلومشاميه21752القادسيةذكرعادل حميد حسن490169

161دبلومشاميه21752القادسيةذكرعقيل صبيح علي55140

162دبلومشاميه21752القادسيةذكرعقيل عبد عاجل79667

163إعداديةشاميه21752القادسيةذكركريم وحيد حمزة36139

164إعداديةشاميه21752القادسيةذكرفراس جبوري شاكر342999

165إعداديةشاميه21752القادسيةذكرجليل مسلم حبيب343423



166إعداديةشاميه21752القادسيةذكراسعد عبد فضيل490189

ن343730 167إعداديةشاميه21752القادسيةذكرعلي محمد حسي 

168إعداديةشاميه21752القادسيةذكرحسن حسن مهدي397520

ي حسن118512 169إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمناف ناجر

170إعداديةشاميه21752القادسيةذكرجواد عبدالكاظم جواد83742

171إعداديةشاميه21752القادسيةذكرهيثم فيصل عباس83751

1دكتوراهشاميه21752القادسيةذكرمحمد فاضل عرس123327

2دكتوراهشاميه21752القادسيةذكرابراهيم جودة صاحب531578

ي384401 3ماجستب شاميه21752القادسيةذكرزيد عبدالكريم ناجر

4بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرزيد علي خلف55052

5بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعبدهللا نجاح شهيد119663

ي79785
6بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكراحمد جليل راضن

7بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرسعد محمد يوسف52134

8بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرزيد طارق حمزة268023

9بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرهاشم جميل كاظم79995

10بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمثبن جالوي عاجل55012

11بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرفاضل عباس جبار306625

12بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعلي كاظم فليح490138

13بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرجاسم ملك عطية54978

14بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكراثب  صاحب شالش35989

15بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكراحمد عبدالكاظم قنود490180

ي فهد118291 16بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكركرار جاتر

17بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرسيف الدين شاكر كامل343239

18بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكراحسان ضاجي حجيم79571

19بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرجاسم محمد رسي    ح54680

20بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرضياء ناجح حسن343303

ي118353 غام ماجد ناجر 21بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكررصن

22بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمامون محمد عزيز109863

ن111336 ن عبدالكاظم حسي  23بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرامي 

24بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعلي عقيل درهم79563

25بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكراحمد علي عباس557632

26بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمحمد رياض منذور35299

 عراق علي236957
27بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمرصن

ن111341 28بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرامب  عبدالكاظم حسي 

29بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعقيل سليم عودة36153

30بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمحمد حميد حبيب531551

 علي عبدهللا236973
ن 31بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحسي 

32بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكركرار حامد رسحان490145

33بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعلي حسن كاظم79534

34بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكررائد مجهول عبدالمهدي378296

35بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرقحطان عدنان عبد83592

36بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمهدي جواد كاظم286218

37بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرهشام عباس عزيز34982

ن35666  حرجان شاهي 
38بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمصطفن

ن123246 39بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعبدالرحمن محمود عبدالحسي 

40بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرماهر رعد صالح54968

41بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرزيد حميد منعم54569

ن مجيد121756 42بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرصدام حسي 



43بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكركرار علياهلل رحيم55111

44بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرامب  قاسم تحصيل343079

45بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعباس محمد حسن54813

46بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكراحمد علي جواد343462

47بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرنجاح حسن يوسف79700

48بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعلي شعالن حميد253023

49بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرماهر ميثم مهدي119110

50بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعباس عبيد غزيوي118695

51بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعقيل جبار عبدالكريم109919

52بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحسن عدنان نعيم109907

53بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرخالد علي مهدي236928

54بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرزين العابدين محمد كاظم490181

55بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعلي عبدالكاظم تحصيل118062

ن35947  علي حسي 
56بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمرتضن

57بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعامر مهيدي عبد55103

58بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكراحمد حليم جاهل343055

غام حيدر شاكر119327 59بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكررصن

60بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحيدر عبدالرضا كريم79835

61بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمرتضن صكبان كريم55038

62بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحيدر عبدالزهرة رايز343037

63بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعلي ساجت كشاش122057

64بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعمار رحيم مسلم118553

65بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمصطفن محمد فليح119215

66بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكربسام رسول سلمان384460

ي384405 ن عبدالكريم ناجر 67بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحسي 

68بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرصائب عمران حمزة118710

69بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرامب  صباح برهان55151

70بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعلي سالم عبود111924

71بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكراحمد مالك محسن490178

ي84200 72بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكركرار عباس حرتر

73بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرثابت عبود فرحان36071

74بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرسجاد خالد شهيد79923

ن سمب  عبدزيد119673 75بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحسي 

ن111864 76بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرزيدون محمود عبدالحسي 

77بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعالء سليم خليل119850

78بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمصطفن عبدالكريم كاظم79869

79بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعباس حمادي عبود342974

80بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكركريم سالم طارش54753

81بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرامب  عبدمسلم كاظم35999

82بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكررامي حسن حميد123319

83بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمرتضن هيكل كاظم111964

84بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعلي عدنان نعيم79861

85بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرامب  سعد صالح54963

86بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرابراهيم خليل هادي119693

87بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحيدر محمد وناس111330

88بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرصادق غازي فخري401367

89بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمحمد جالوي عاجل83897

90بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرخالد علي فيصل54832



91بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرصادق فارس داخل54871

92بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعباس احمد علي79912

93بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرزيد اسماعيل ابوسودة55074

94بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمحمد نافع شاكر343630

95بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرفاضل غازي ساهي35046

96بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرنزار عادل جاسم79527

97بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكراحمد رشيد غافل111389

98بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمصطفن مهند عيىس110055

99بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرضياءالدين احمد طالب118685

100بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعباس فاضل عباس490153

101بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعلي هادي كاظم121676

ن غانم119119 ن ثمي  102بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحسني 

103بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحسن رعد نعمة111906

104بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرماهر عادل منصور109940

105بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمنتظر كريم رزاق111958

106بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرخطاب سمب  عبدزيد122126

107بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعباس حسن هادي54798

ن عبدالحمزة صالح490152 108بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحسني 

109بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمحمد كريم جواد35693

110بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرذوالفقار علي باقر490163

 علي كاظم111519
ن 111بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحسي 

112بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعلي جبار عبود343370

113بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمصطفن عبدالمهدي عبدالصاحب83460

114بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكررسول جاهل جاسم119840

ي عبدالساده54880 115بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمحمد عبدالنبر

116بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكراحمد مهدي عبد119923

117بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعقيل فالح كاظم236977

118بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعالء نصب  شاكر384415

 علي عباس54655
ن 119بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحسي 

120بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرامب  خضب  عباس83959

121بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرانور صباح برهان55146

122بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكروسام صبيح زوير490158

123بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرصالح عبدالحسن عباس236984

124بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمنتظر مؤيد حبيب84245

125بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرامب  كريم عباس83785

126بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمنهل صبيح ديان119074

ن عقيل مسلم35823 127بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحسني 

128بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمصطفن حامد حمزة490175

ي397439 129بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرسيف عباس تريحر

130بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرمحمد حسن عاجل237003

ن هادي كاظم384413 131بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحسي 

132بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرفائز عادل منصور79878

133بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعلي حسن هادي54787

134بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعبدهللا سعد شناوة55130

ن حسن عبدالسادة343222 135بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرحسي 

136بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعباس خضب  عباس35019

ن مالك121751 137بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكررضا حسي 

ن112229 138بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرزايد عبد حسي 



139بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكروائل هادي لفته79883

140بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكررشاد سعد حميد342892

ن سلمان119639 141بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكركرار عبدالحسي 

142بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرهاشم عبدالمهدي علي79677

ن حسون79942 143بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرهشام امي 

144دبلومشاميه21752القادسيةذكرعلي هاتف لويد110024

145دبلومشاميه21752القادسيةذكرمنتظر علي نور54650

146دبلومشاميه21752القادسيةذكرعباس طالب بعيوي121558

147دبلومشاميه21752القادسيةذكركرار رائد عبدزيد79587

ن حيدر غانم122101 148دبلومشاميه21752القادسيةذكرحسي 

149دبلومشاميه21752القادسيةذكرحمزة حازم محمد111614

150دبلومشاميه21752القادسيةذكرامب  جاسم طاهر54469

151دبلومشاميه21752القادسيةذكرالياس خضب  عباس119343

ن نعيم عبد119804 152دبلومشاميه21752القادسيةذكرحسي 

 علي عباس55118
ن 153دبلومشاميه21752القادسيةذكرحسي 

154دبلومشاميه21752القادسيةذكرعلي كشمر كاظم118094

155دبلومشاميه21752القادسيةذكرمحمد جليل مسلم343409

156دبلومشاميه21752القادسيةذكرعلي مكي عبدالرضا84133

157دبلومشاميه21752القادسيةذكرمرتضن محمد نجم109956

ن توفيق كامل390318 158دبلومشاميه21752القادسيةذكرحسي 

159دبلومشاميه21752القادسيةذكراحمد عباس خلف79948

160دبلومشاميه21752القادسيةذكرنصب  محمد حسن111983

161دبلومشاميه21752القادسيةذكرمحمود نجم عبدهللا118634

162دبلومشاميه21752القادسيةذكرمحمد علي محمد52142

163دبلومشاميه21752القادسيةذكرحسن نوح عبد111514

164دبلومشاميه21752القادسيةذكرمحمود جمال شنان236979

165دبلومشاميه21752القادسيةذكركرار حيدر محمد79670

166دبلومشاميه21752القادسيةذكرعلي احمد علي79906

167دبلومشاميه21752القادسيةذكرمحمد ماجد عبدهللا83444

168دبلومشاميه21752القادسيةذكرحسن طاهر عبد119681

ن حامد عبد54865 169دبلومشاميه21752القادسيةذكرحسي 

170دبلومشاميه21752القادسيةذكرعلي حيدر جفات118450

171دبلومشاميه21752القادسيةذكرسارة خالد عبدالسالم118417

172دبلومشاميه21752القادسيةذكرفارس عبدالزهرة عطية109802

173دبلومشاميه21752القادسيةذكرصالح حميد كاظم83824

174دبلومشاميه21752القادسيةذكرمصطفن باسم موس390198

175دبلومشاميه21752القادسيةذكراحمد خالد شهيد111862

176دبلومشاميه21752القادسيةذكرعبدالجليل سالم عبدالجليل236987

177دبلومشاميه21752القادسيةذكرحيدر حميد جودة490195

178دبلومشاميه21752القادسيةذكرعالء اياد كاظم490185

179دبلومشاميه21752القادسيةذكركريم سليم كريم384438

180دبلومشاميه21752القادسيةذكرقائد حمزة عبدهللا35788

181دبلومشاميه21752القادسيةذكرمحمد حاكم كاظم34999

ن عطية119904 182إعداديةشاميه21752القادسيةذكرليث حسي 

183إعداديةشاميه21752القادسيةذكرعباس ابراهيم حسن557658

184إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمصطفن عباس محمد342896

ي121804
185إعداديةشاميه21752القادسيةذكرفاضل سوادي جوتن

186إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمنتظر غازي نعمة119304



غام علي منىسي119268
187إعداديةشاميه21752القادسيةذكررصن

188إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمحمد احمد امانة35797

ي عزيز111528
ن تف  189إعداديةشاميه21752القادسيةذكرحسني 

190إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمحمد سعد عبدالمجيد111708

191إعداديةشاميه21752القادسيةذكرسيف علي مطب 111882

192إعداديةشاميه21752القادسيةذكرعبدهللا كريم رحمن342798

193إعداديةشاميه21752القادسيةذكرعلي توفيق جمعة111841

194إعداديةشاميه21752القادسيةذكربهاء ماجد رحيم343585

195إعداديةشاميه21752القادسيةذكرحسام سالم زبالة55134

196إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمنتظر شهيد حسن111443

197إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمؤمل عالوي فليح119883

198إعداديةشاميه21752القادسيةذكرعباس حسن هادي236963

199إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمرتضن فاضل حسن189385

200إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمحمد فاضل عبدالعباس119698

201إعداديةشاميه21752القادسيةذكركرار حيدر عبداالمب 343981

 علي رشيد52140
ن 202إعداديةشاميه21752القادسيةذكرحسي 

203إعداديةشاميه21752القادسيةذكراسد مغامس شاكر268542

204إعداديةشاميه21752القادسيةذكرسالم حاكم كاظم35956

ي343457
ي جمال هاتن

205إعداديةشاميه21752القادسيةذكرهاتن

206إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمصطفن صالح الدين كاظم343669

207إعداديةشاميه21752القادسيةذكرسيف الدين حيدر امب 84576

208إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمحمد فاضل عباس54931

209إعداديةشاميه21752القادسيةذكرجاسم محمد فليح122062

210إعداديةشاميه21752القادسيةذكرعلي فاضل عبيد54563

211إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمحمد مهدي عبيد83517

ي490171 212إعداديةشاميه21752القادسيةذكركرار مثبن ناجر

ن531559 213إعداديةشاميه21752القادسيةذكرغزوان فيصل حسي 

214إعداديةشاميه21752القادسيةذكرغزوان احمد طالب236991

ن عادل يحب 111968 215إعداديةشاميه21752القادسيةذكرحسي 

216إعداديةشاميه21752القادسيةذكرامب  حامد حمزة79539

217إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمنتظر جواد جاسم35681

218إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمصطفن هادي جاسم343657

219إعداديةشاميه21752القادسيةذكرحسن احمد عبدالرسول122037

220إعداديةشاميه21752القادسيةذكركرار محمد كاظم343898

221إعداديةشاميه21752القادسيةذكراحمد باسم سوادي121972

ن79799 222إعداديةشاميه21752القادسيةذكرامب  عالء حسي 

223إعداديةشاميه21752القادسيةذكرعلي يوسف شاكر119627

224إعداديةشاميه21752القادسيةذكرصادق علي كاظم343203

225إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمسلم عقيل داخل111885

226إعداديةشاميه21752القادسيةذكركرار احمد حمزة343281

227إعداديةشاميه21752القادسيةذكرحسن علي كاظم79893

228إعداديةشاميه21752القادسيةذكرعقيل حازم محمد111690

229إعداديةشاميه21752القادسيةذكرزيدون محمد عبدالحمزة490136

230إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمخلد سعد جواد121769

231إعداديةشاميه21752القادسيةذكرزيد جليل مسلم121432

232إعداديةشاميه21752القادسيةذكرامب  كاظم خطار342909

233إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمحمدصادق غازي عبدالكريم111502

234إعداديةشاميه21752القادسيةذكرعلي سلمان موس121487



235إعداديةشاميه21752القادسيةذكرامب  عبدالرضا جاسم36078

236إعداديةشاميه21752القادسيةذكرعلي عايد جاسم55046

ن حسن فاضل83504 237إعداديةشاميه21752القادسيةذكرحسي 

ن غانم111975 238إعداديةشاميه21752القادسيةذكراحمد ثمي 

ن نصب  شاكر531552 239إعداديةشاميه21752القادسيةذكرحسي 

240إعداديةشاميه21752القادسيةذكرعباس احمد مرزة111751

241إعداديةشاميه21752القادسيةذكرسجاد محمد رزاق111715

242إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمصطفن حسن حسن389335

243إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمؤيد رياض عبدهللا122045

244إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمصطفن ناجح جالب111643

245إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمصطفن رحيم نارص111962

246إعداديةشاميه21752القادسيةذكراحمد سالم موري35032

247إعداديةشاميه21752القادسيةذكرعلي احمد شاكر110036

248إعداديةشاميه21752القادسيةذكرحيدر كريم رزاق111953

249إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمسلم عقيل مسلم111820

250إعداديةشاميه21752القادسيةذكرحسن جبار عنون36043

ي342982
251إعداديةشاميه21752القادسيةذكرحيدر حميد حسوتن

ن343580 252إعداديةشاميه21752القادسيةذكرسجاد حيدر محمدحسي 

253إعداديةشاميه21752القادسيةذكرحسن باسم شاكر109963

254إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمحمد ماجد عناد343575

ن111360 255إعداديةشاميه21752القادسيةذكرسجاد عبدالكاظم حسي 

256إعداديةشاميه21752القادسيةذكريونس بدر وادي83490

257إعداديةشاميه21752القادسيةذكرعلي عباس هاشم343599

ن شهيد حسن111459 258إعداديةشاميه21752القادسيةذكرحسي 

259إعداديةشاميه21752القادسيةذكرعلي نعيم جاهل111372

ن سالم236960 260إعداديةشاميه21752القادسيةذكرحسن حسي 

261إعداديةشاميه21752القادسيةذكرنبيل حازم محمد557637

262إعداديةشاميه21752القادسيةذكرامب  علي كامل237074

263إعداديةشاميه21752القادسيةذكرعباس عايد عطية111871

264إعداديةشاميه21752القادسيةذكرليث عبداالمب  رحمة109989

ن اسعد عبد490201 265إعداديةشاميه21752القادسيةذكرحسي 

266إعداديةشاميه21752القادسيةذكرسجاد عقيل عيىس490203

ن237032 267إعداديةشاميه21752القادسيةذكرنمب  علي حسي 

268إعداديةشاميه21752القادسيةذكرعلي حليم عباس35561

269إعداديةشاميه21752القادسيةذكرازهر عبدالسادة فاخر111928

270إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمحمد رحيم عبدالخرصن490197

ن خلف111872  حسي 
271إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمصطفن

ن جليل مسلم119865 272إعداديةشاميه21752القادسيةذكرحسي 

273إعداديةشاميه21752القادسيةذكررسول احمد طالب119647

274إعداديةشاميه21752القادسيةذكرعلي خالد غالب111845

275إعداديةشاميه21752القادسيةذكراحمد سالم عبد342924

276إعداديةشاميه21752القادسيةذكرحيدر صباح عبدالحسن531553

277إعداديةشاميه21752القادسيةذكراحمد حاكم كاظم111877

278إعداديةشاميه21752القادسيةذكرحيدر هادي جودة343513

279إعداديةشاميه21752القادسيةذكرعلي شاكر عبدزيد54860

280إعداديةشاميه21752القادسيةذكرعلي فليح حسن109974

281إعداديةشاميه21752القادسيةذكرعلي عبدالستار جبار111319

282إعداديةشاميه21752القادسيةذكرعلي بدر وادي83531



283إعداديةشاميه21752القادسيةذكرسعد عبدالواحد احمد110048

284إعداديةشاميه21752القادسيةذكرحيدر ملك عطية342941

285إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمرتضن رائد عواد35858

286إعداديةشاميه21752القادسيةذكرمرتضن خالد عبدالسالم121750

ن حلواص84015 287إعداديةشاميه21752القادسيةذكرليث حسي 

ن عبداالمب  كاظم118604 288إعداديةشاميه21752القادسيةذكرحسي 

289بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعلي مجيد فليح54894

290بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرفيصل عباس حسن54938

291بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكراحمد عجىمي رحم54975

292بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرعقيل عبدالكاظم كريم390085

293بكالوريوسشاميه21752القادسيةذكرانور فليح حسن35726

ن79522 294دبلومشاميه21752القادسيةذكررعد حاجم حسي 

295دبلومشاميه21752القادسيةذكرجواد عبدالكاظم عبدالسادة236952

296دبلومشاميه21752القادسيةذكرجبار عبدالسادة ماجد54782

297دبلومشاميه21752القادسيةذكرقحطان عدنان عباس119797

298دبلومشاميه21752القادسيةذكرحمزة جالب مرزوك110089

299دبلومشاميه21752القادسيةذكرقاسم عويد مهنا110034

300دبلومشاميه21752القادسيةذكرصدام كامل رحمن343893

ن حمزة119787 301دبلومشاميه21752القادسيةذكرسجاد حسي 

302دبلومشاميه21752القادسيةذكرعباس حبيب هادي55124

303إعداديةشاميه21752القادسيةذكرعبدالعباس لفته عيدان35628

ي35882
304إعداديةشاميه21752القادسيةذكرعماد جميل شمحن

305إعداديةشاميه21752القادسيةذكرعالوي نعيم محمد111739

1ماجستب شاميه21752القادسيةأنبىمنال عبد حاجم79956

2بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىاخالص كاظم خضب 342989

شيماء مكي عبدالرضا343930
3بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبى

4بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىانتظار رسول حسون343098

منال علي كاظم54557
5بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبى

6بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىحميدة نعمة عطية55019

7بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىسعاد محمد يوسف119757

8بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىمها كاظم محمد36049

9بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىنوال كاظم محسن143215

يف119732 10بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىانوار حسن رسر

11بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىامال عطية جامل109873

12بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىشذاء خيون حسن35012

13بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىضمياء غازي ساهي83912

14بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىركزان مرزوك سلمان343018

15بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىاخالص عباس يونس490187

رنا سامي عبدالكاظم109932
16بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبى

ن عباس118091 17بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىمها حسي 

18بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىشكرية عليوي عبد312244

ن عطية343291 19بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىنوال حسي 

20بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىهديل عبيد حسن110006

21بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىاخالص حسن يوسف79800

22بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىنرسين محمد نعمة384454

23بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىفرقان عباس كرم123257

ايمان تركي عودة83630
24بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبى

25بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىسمر جودي كريم343433



26بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىنورا مهدي عبد342851

27بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىسوسن عبيد حسن110013

28بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىرهاب رشيد جبار36013

29بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىنور رزاق هادي35843

30بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىطيب عاهد اباذر384489

31بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىسندس عبدالوهاب عبد36087

32بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىهدير عبداالمب  شعالن343088

ن جابر111550 33بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىهيام عبدالحسي 

34بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىغفران رياض عبدالجليل343353

هدى علي عبدعلي490149
35بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبى

36بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىعال عدنان كاظم35937

37بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىفاطمة حيدر جفات236946

38بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىرسل جودي كاظم488708

39بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىرفل سالم جواد236924

اس خضب  عباس79847 40بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىنبر

41بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىصبايا حميد عبدزيد342890

42بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىزينب جورج حبيب123445

43بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىنبا ميثم نعمة54957

44بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىنورس حميد حسن384476

45بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىزينة رياض سلمان79900

ن برهان79897 علي حسي 
46بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبى

47بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىسحر رسول محمدعلي35927

ى عبدمسلم كاظم55156 48بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىبرسر

49بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىانتظار حاكم كاظم35591

ى جاسم محمدعلي490167
50دبلومشاميه21752القادسيةأنبىبرسر

51دبلومشاميه21752القادسيةأنبىسهام طعمة صبر83481

انصاف صالح محمدعلي79596
52دبلومشاميه21752القادسيةأنبى

53دبلومشاميه21752القادسيةأنبىفاطمة محمد هالل384444

54دبلومشاميه21752القادسيةأنبىبتول شالكة عباس225692

ي عطية343194
55دبلومشاميه21752القادسيةأنبىرغد راضن

ى صالح مصيخ111831 56دبلومشاميه21752القادسيةأنبىبرسر

57دبلومشاميه21752القادسيةأنبىانتصار حاكم كاظم123477

58دبلومشاميه21752القادسيةأنبىهديل عدنان عبد118525

ن بديوي110043 59دبلومشاميه21752القادسيةأنبىاحالم عبدالحسي 

ميعاد صالح محمدعلي54920
60دبلومشاميه21752القادسيةأنبى

61دبلومشاميه21752القادسيةأنبىايمان عبدالجبار جاسم286088

62دبلومشاميه21752القادسيةأنبىرحيمة سعد كريم109794

ن محمد236961 63دبلومشاميه21752القادسيةأنبىباسمة حسي 

64دبلومشاميه21752القادسيةأنبىرشا حسن عجالن54986

ن389860 65دبلومشاميه21752القادسيةأنبىفاتن صاحب حسي 

66دبلومشاميه21752القادسيةأنبىهديل باسم موس343048

67دبلومشاميه21752القادسيةأنبىميسم طالب عبدالواحد111378

68دبلومشاميه21752القادسيةأنبىرغد محمد عليوي324552

69دبلومشاميه21752القادسيةأنبىاسيل حسن عجالن54983

ذكرى علي كطوف343402
70دبلومشاميه21752القادسيةأنبى

71دبلومشاميه21752القادسيةأنبىختام عبدمسلم كاظم236922

72دبلومشاميه21752القادسيةأنبىسؤدد مالك عبيد343229

73دبلومشاميه21752القادسيةأنبىسحر سعد حسن79839



74دبلومشاميه21752القادسيةأنبىصبا رياض سلمان343333

75دبلومشاميه21752القادسيةأنبىزهراء جواد عبد84599

76دبلومشاميه21752القادسيةأنبىايناس فليح حسن36100

77دبلومشاميه21752القادسيةأنبىعبب  حسن عبدالسادة35810

ن عطية119898 ن حسي  78إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىبني 

79إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىنديمة صبيح جبار123377

80إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىايمان حنون عبدهللا119677

81إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىوفاء رحمن كرم324535

نغم فاضل محمد علي35605
82إعداديةشاميه21752القادسيةأنبى

83إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىكوثر برهان نعمة118571

1دكتوراهشاميه21752القادسيةأنبىرسل مهدي حسن84528

ن سالم عبد342919 2ماجستب شاميه21752القادسيةأنبىبني 

3ماجستب شاميه21752القادسيةأنبىضح علي حسن119728

4بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىايالف محمد جابر79740

5بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىسارة عبدالعال شهيد236938

فاطمة علي عباس79964
6بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبى

7بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىزينب كاظم فليح109790

8بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىعبب  محمد جودة35085

ن عبد343642 9بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىدعاء حسي 

10بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىفردوس طالب بعيوي119653

11بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىزهراء مهدي عبد119915

12بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىمروة فاضل فليح343260

13بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىشهد عادل فاضل52147

14بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىوجدان حمزة عبد79936

ن54768 نماء علي حسي 
15بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبى

16بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىشهالء كاظم جاسم119223

ي79544
17بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىازهار موس شمحن

18بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىاية كريم عباس83799

19بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىنورالهدى عباس رستيب119715

ي118276
ن حميد حسوتن 20بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىبني 

21بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىبان شاكر مخيف35705

22بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىنورة ماجد وناس111525

23بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىدنيا حاكم وناس111941

ن سليم لفته35834 24بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىبني 

25بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىرسل موجد موس237021

26بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىنور شاكر محي79889

27بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىصابرين كريم وحيد83991

ن حسن118286 28بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىنورة حسي 

ن83709 29بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىزهراء عبدالحمزة عبدالحسي 

30بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىهدى هاشم محمد342958

31بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىمروة خالد شهيد79930

32بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىنورالهدى حسن عجالن118539

33بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىايراس هادي عبد118646

34بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىرسل مجيد عبد84000

ي186675
35بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىرنا فليح سبب 

36بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىسماهر حامد عبد490183

37بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىكوثر حاكم نعمة79805

38بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىمها فاضل عبدالعباس119241



39بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىزهراء قاسم جليل236955

40بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىحسبن مهدي رياح118362

41بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىحال حاكم كاظم79808

ن79687 42بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىلمياء زهب  حسي 

43بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىزهراء جورج حبيب123417

ي قاسم محمد342873
44بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىضن

45بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىرباب سالم عبد342929

46بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىغفران عداي برهان392293

ن صادق عزيز110046 47بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىحني 

48بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىضح كاظم محمد531557

سارة علي حسن119719
49بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبى

50بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىغدير عباس عبيد384451

هبة علي كاظم387775
51بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبى

ن111498 52بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىحوراء عبدالكاظم حسي 

اس فاضل فرج324776 53بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىنبر

54بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىدعاء باسم موس343027

55بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىحال كريم حلو343526

56بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىايات رسول سلمان384481

57بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىابتسام حسن هادي54791

58بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىارجوان عدنان عبد341648

59بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىنورة جاهل جاسم118068

60بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىهبة عبدالستار جبار111433

61بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىصابرين كاظم محمد333927

62بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىرسل طالب حمزة123315

63بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىنبا خالد عبدالسالم490146

64بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىرملة عبدالكاظم تحصيل118063

65بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىهبة حيدر رشيد209415

66بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىغفران عبدالعال شهيد236944

االء علي عبيد118429
67بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبى

68بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىصبا محمد عجىمي111870

69بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىزهراء حميد منعم118050

70بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىساهرة عبد غازي384346

71بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىدعاء حامد مهدي111652

ن حميد حسن109928 72بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىبني 

73بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىفاطمة كريم جليل83726

74بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىرسى خالد عبيد52153

75بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىورود حازم رحمن79967

76بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىرواء ظاهر حبيب35577

77بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىمنال عبدالزهرة مجهول119317

براء علي عباس79852
78بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبى

79بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىزينب احمد شاكر518618

80بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىفتيان حسن كاظم119893

81بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىنبا مؤيد حبيب54856

82بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىهدى عبدالزهرة عبدالسادة531582

83بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىحوراء صالح مهدي36033

84بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىدعاء صالح مهدي36024

ن79980 85بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىمريم زهب  حسي 

86بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىرسل رياض عبدالجليل343395



ن جواد54696 87بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىدعاء عبدالحسي 

88بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىزينب علي صبار79582

ن سبهان79866 89بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىنورا حسي 

90بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىريام حسن جبار237028

91بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىزهراء رسول سلمان54666

92بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىرنا محسن كاظم79857

93بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىضمياء رحيم حبيب35903

94بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىحنان كريم فتالوي381506

95بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىبشائر حامد عبد119186

96بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىرغد هادي كاظم236920

97بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىسحر قاسم مظلوم122071

98بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىمها عبدمسلم كاظم55060

99بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىصابرين عباس كريم342804

100بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىارساء غازي ساهي35057

101بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىميسون خالد عبدالسالم118405

ن79713 102بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىرواء حسون شاهي 

ن سلمان36110 103بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىذكرى عبدالحسي 

104بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىارساء ابراهيم خليل119767

105بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىبيداء مهدي يوسف84007

روان مكي حسن79756
106بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبى

ن مهدي عبد119920 107بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىبني 

108بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىسيوف ماجد حميد119843

ن79765 109بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىزهراء ابراهيم مفي 

ن مجبل236951 110بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىشهد حسي 

ن جميل توجية83814 111بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىبني 

112بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىمروة عبداالمب  مهدي83867

113بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىانوار كريم جواد118084

114بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىزينب نعيم جمعة391897

115بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىشهد محمد عليوي54866

116بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىارساء عدنان عبد493949

117بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىهالة عبدالمهدي عبدالصاحب118488

118بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىهند ذيبان جاهل122117

119بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىدعاء رياض عبدهللا488699

ن طالب حمزة123273 120بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىبني 

حوراء علي عباس54849
121بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبى

122بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىصابرين عدنان عباس54905

123بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىايناس حميد عطية236954

124دبلومشاميه21752القادسيةأنبىمروة رحيم جالب79727

125دبلومشاميه21752القادسيةأنبىسوزان رياض عبدالجليل236931

ن قاسم عويد110109 126دبلومشاميه21752القادسيةأنبىحني 

127دبلومشاميه21752القادسيةأنبىعلياء حليم جاهل343382

128دبلومشاميه21752القادسيةأنبىزهراء ماجد جواد84023

129دبلومشاميه21752القادسيةأنبىابتسام جاسم حمزة119686

130دبلومشاميه21752القادسيةأنبىوفاء كاظم فليح79797

131دبلومشاميه21752القادسيةأنبىزهراء سلمان عبداالمب 209627

132دبلومشاميه21752القادسيةأنبىسيناء جبار جلفام119100

133دبلومشاميه21752القادسيةأنبىزينب عزيز كاظم111876

134دبلومشاميه21752القادسيةأنبىرسل حاكم رحمن110028



135دبلومشاميه21752القادسيةأنبىغفران حمزة عبد384364

136دبلومشاميه21752القادسيةأنبىزينب عباس كريم342811

137دبلومشاميه21752القادسيةأنبىغفران عناد محمد83835

138دبلومشاميه21752القادسيةأنبىسىه طالب جعفر54615

139دبلومشاميه21752القادسيةأنبىزهراء كاظم جاسم118311

ن324711 140دبلومشاميه21752القادسيةأنبىزينب سعد عبدالحسي 

141دبلومشاميه21752القادسيةأنبىاسيل عبدالعال حسن84025

142دبلومشاميه21752القادسيةأنبىزهراء نعيم حسن111904

143دبلومشاميه21752القادسيةأنبىسها سالم طارش54735

144إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىنور باسم سوادي121389

145إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىفاطمة سالم زبالة54712

146إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىعذراء حيدر يرس84664

147إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىنورة عبدالحسن عباس118229

148إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىهبة وجيه جاهل119159

149إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىفاطمة سالم عبد343149

150إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىصبيحة كريم فرهود343881

151إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىسحر رسمد جودة343961

152إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىرقية عبدالرضا خسباك384466

153إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىرقية حميد حسن79874

154إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىزينب حاكم وناس111944

155إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىنورالهدى رزاق هجوج121535

ن كاظم111782 156إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىسحر حسي 

157إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىفاطمة شاكر حجيل84497

158إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىارساء احمد عباس79574

ن111351 159إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىسارة عبدالكاظم حسي 

160إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىزينب مؤيد جاسم342859

ن حاكم كاظم119230 161إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىبني 

162إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىحوراء جبار عبيد35894

 عبدعلي هالل121765
ن 163إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىياسمي 

دعاء علي كاظم384244
164إعداديةشاميه21752القادسيةأنبى

165إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىنورس تكليف عبدزيد79706

166إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىكوثر عباس جبر236964

167إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىارساء عايد حروي111768

168إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىمنار محمد عبد121691

169إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىرقية جليل مسلم343440

170إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىنبا طالب جعفر109781

171إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىوسن عامر جاسم288956

172إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىضح اسعد عبد490192

173إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىايالف احمد حبيب111424

174إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىصفاء حسن كاظم79811

175إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىزهراء مجهول جياد111626

176إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىرواء احمد عباس79579

177إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىهند سليم كريم111474

ن عبود جالب343071 178إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىبني 

179إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىاساور جواد جاسم55373

180إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىحوراء هادي كاظم384411

181إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىزهراء سمب  عبدزيد237041

182إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىزهراء سعد عواد119130



183إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىشهد اياد كاظم236941

ي490176
184إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىنور محمد راضن

فاطمة علي حبيب110050
185إعداديةشاميه21752القادسيةأنبى

ن حمزة79775 186إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىقدس حسي 

187إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىزهراء عمار جاهل122111

188إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىمروة كاظم عباس110017

189إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىفاطمة حسن هادي111660

190إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىزهراء رعد نعمة35534

191إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىسارة فاضل منصور111835

192إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىرقية حمزة عبد79903

193إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىرانيا عقيل داخل111889

194إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىرسل محمد عجىمي111976

195إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىتبارك محمد عجىمي35650

196إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىزهراء فراس جبوري236980

197إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىهدير داخل عبد84615

198إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىارساء جواد عبدالكاظم237043

199إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىزينب موجد موس343508

ن شاكر343104 200إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىزهراء حسي 

ي شياع111947 201إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىغسق مب 

202إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىحوراء طالب كاظم531571

203إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىخديجة عباس كريم111979

ن عباس79792 204إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىعذراء عبدالحسي 

سارة ثامر علي83472
205إعداديةشاميه21752القادسيةأنبى

206إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىبلسم صادق عزيز84635

207إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىحوراء حليم جاهل343675

208إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىزهراء نصب  صالح237037

209بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىدنيا رياض دحام119889

210بكالوريوسشاميه21752القادسيةأنبىمنتىه فاضل فرج119283

211دبلومشاميه21752القادسيةأنبىسهيلة عبد رحيم79590

212دبلومشاميه21752القادسيةأنبىسليمة عبد عذاب109797

213دبلومشاميه21752القادسيةأنبىنجوى كريم فرهود54771

214دبلومشاميه21752القادسيةأنبىساجدة كاظم فرهود54773

215دبلومشاميه21752القادسيةأنبىسعدية حسن جواد119142

216إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىسندس جبر عمران84684

217إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىختام حسن مهدي488506

ة عزاوي عبدهللا237034 218إعداديةشاميه21752القادسيةأنبىامب 

ن سلمان262050 1دكتوراهغماس21753القادسيةذكروسام حسي 

2ماجستب غماس21753القادسيةذكرحميد نعيم هادي509618

3ماجستب غماس21753القادسيةذكرثائر سعود رهيف122323

4بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمحمد جابر مشكور115517

5بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرطالب كاظم مخيف139506

6بكالوريوسغماس21753القادسيةذكركريم عبيس علي303477

7بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرجميل محمدعلي علي123167

8بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرجبار كريم نومان141719

9بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعبد الكاظم عويد كاظم283309

10بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرقدام نارص لهمود225645

11بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمحمد خضب  هادي123192

12بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمصطفن حمود عبيس148571



13بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرغانم حريو عباس123178

14بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعبدالهادي عبدعلي بطيخ82843

15بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعادل فرحان سوادي165458

16بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحيدر غافل جاسم123201

17بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرباسم غانم هادي423294

18بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرجمال مهدي جبر115297

19بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحيدر مشكور جابر115592

20بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي محمد رمضان121848

21بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرنعمان ثجيل نارص283519

22بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي مشكور طاهر423800

ن حميد143415 23بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحيدر عبدالحسي 

24بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرنعيم عطية زياد140027

25بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرستار وادي شنو434668

26بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرساجد فاخر سلطان143393

ي جبار122230
27بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمصطفن راضن

28بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرجمال حسن عباس423358

29بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمشتاق طالب نارص218015

30بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراحمد حمزة عبد112456

31بكالوريوسغماس21753القادسيةذكركرار ذياب عبدعلي509664

32بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمكي سوادي مهدي114940

33بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرصباح هاشم غافل423815

ي165447
34بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحسن فليح راضن

35بكالوريوسغماس21753القادسيةذكررياض جابر جميل140012

ي شعالن114804 36بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراسماعيل حاجر

ن جنديل رخيص283212 37بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعبدالحسي 

38بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمجيد عبداالمب  برهان114779

39بكالوريوسغماس21753القادسيةذكركرار عبدالكاظم جواد262032

40بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرصادق نعيم عطية165459

41بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرقاسم عبد الكاظم جميل123166

42بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحيدر عبدالكاظم جعفر165434

43بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرسالم جميل حميد135379

44بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعقيل سامي تركي158179

45بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمسلم شعالن كاطع123242

46بكالوريوسغماس21753القادسيةذكركاظم جابر عبيس261752

47بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرنصب  جفات جواد282544

48بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحميد شباب ابراهيم148883

ن عالوي كاظم81760 49بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحسني 

50بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحسن ابوسودة دليم141797

51بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحسن كاظم فليح250011

52بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرقضي طالب محمدعلي136111

53بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمسلم كاظم شلوك282670

54بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي حسن جبر122280

55بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحيدر كريم غالي112389

ن ساجت249585 56بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي عبد الحسي 

57بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرضياء هاتف عبد165446

58بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعالء عصام حميد509694

 علي مشكور303166
59بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمرتضن

60بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرزين العابدين محسن رسول283501



61بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراحمد رحيم عبداالمب 122450

ن225623 62بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعالوي سلطان حسي 

63بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرسامر جبار كاظم139927

64بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرصدام شاكر شهيد224424

65بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرسلمان جبار دايخ509644

66بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعدنان صاحب مطر424034

67بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرموس جابر هاشم302450

68بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعمار حاكم شاكر283240

69بكالوريوسغماس21753القادسيةذكروسام حسن كريم424050

70بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي عواد عبد123215

71بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعباس حمزة كاظم142663

72بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعالء فليح سلمان423765

73بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمرتضن سعد ادريس115539

74بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي صبار مالك423984

75بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمحسن نعمان ثجيل283534

76بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحيدر يوسف عبدالزهرة250021

77بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراحمد عبدالرضا عبيس114790

 علي مشكور422550
ن 78بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحسي 

79بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرصادق موس عبدهللا559495

80بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرايهاب جبار عبدالوهاب158314

81بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرصفاء حاتم محمد509633

82بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرليث عبود عبد422644

83بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعباس علي خضب 224260

84بكالوريوسغماس21753القادسيةذكررحيم عزيز حبيب142204

ن رحيم عبدالحسن283337 85بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحسي 

86بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرامب  سلمان نعيم303256

87بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرامب  كاظم رباط423876

88بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمحمد نصيف موجد84837

ن122034 89بكالوريوسغماس21753القادسيةذكركرار حيدر حسي 

90بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرامب  حسن سلمان115582

91بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراحمد اياد شهيد423919

92بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرخالد سعدون عجيل423399

93بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمسافر ملوح شهد143580

94بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي محسن عبدالزهرة303275

95بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعباس جاسم محمد142659

96بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي جمال نجم143343

97بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحسن شهيد كاطع115059

98بكالوريوسغماس21753القادسيةذكركرار نعمان شهيد142654

ي159997  علي حرتر
ن 99بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحسي 

100بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرامب  اسماعيل جبوري148375

101بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرفيصل رزاق كريم114825

102بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرصدام نعمان شهيد548329

103بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرامب  باسم حسن142195

104بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرقمر هاشم حاتم529685

105بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرسجاد عالوي كاظم112278

ي218024 106بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراحمد علي حرتر

ي143435
 
107بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمنذر فائق رزوف

108دبلومغماس21753القادسيةذكرخرصن محسن محمد158637



109دبلومغماس21753القادسيةذكررحيم جواد كاظم423728

110دبلومغماس21753القادسيةذكرانور حميد كاظم283136

111دبلومغماس21753القادسيةذكررياض فرحان عباس121669

112دبلومغماس21753القادسيةذكرغانم محمد حمزة336965

113دبلومغماس21753القادسيةذكرعباس حمزة جرود123231

114دبلومغماس21753القادسيةذكررياض خرصن جبار111980

ن139960 115دبلومغماس21753القادسيةذكررعد مسعود عبدالحسي 

116دبلومغماس21753القادسيةذكرعبداالمب  نارص عبود134262

ن عجة119600 117دبلومغماس21753القادسيةذكرشهيد حسي 

118دبلومغماس21753القادسيةذكرفليح سلمان عبيد422804

119دبلومغماس21753القادسيةذكرناجح شخب  نومان114920

120دبلومغماس21753القادسيةذكربهاء عبدنور عاشور122276

121دبلومغماس21753القادسيةذكرحيدر عبدالزهرة نعيم121976

122دبلومغماس21753القادسيةذكرعبدالزهرة عبدعلي بطيخ119550

123دبلومغماس21753القادسيةذكرعبدالزهرة هادي حسن85449

124دبلومغماس21753القادسيةذكرمحمد جاسم محمد224332

125دبلومغماس21753القادسيةذكرفيصل محسن عبد121996

126دبلومغماس21753القادسيةذكرعبدهللا طالب نارص304021

127دبلومغماس21753القادسيةذكرباسم محمد خنطيل112385

128دبلومغماس21753القادسيةذكرنوماس عباس مزهر121626

ي فتالوي509639 129دبلومغماس21753القادسيةذكرسالم ناجر

130دبلومغماس21753القادسيةذكرامب  كاظم محزم158661

131دبلومغماس21753القادسيةذكركمال كريم حوات303498

132دبلومغماس21753القادسيةذكرعليم محسن ضاري225473

ن كاظم مدلول224221 133دبلومغماس21753القادسيةذكرحسي 

134دبلومغماس21753القادسيةذكراحسان عبداليمة حسن423443

135دبلومغماس21753القادسيةذكرفوزي موس ظاهر143571

 حسن علي165429
136دبلومغماس21753القادسيةذكرمرتضن

137دبلومغماس21753القادسيةذكرعمار جابر نعيم159497

138دبلومغماس21753القادسيةذكرحسن ابراهيم عبدالشهيد123240

139دبلومغماس21753القادسيةذكرعلي مهدي عبادي225291

ن261767 140دبلومغماس21753القادسيةذكرباسم محمد حسي 

141دبلومغماس21753القادسيةذكراحمد ظاهر جاسم165436

ن عبود81746 142دبلومغماس21753القادسيةذكرابراهيم عبدالحسي 

143دبلومغماس21753القادسيةذكرعلي مسلم عبداالمب 135399

144دبلومغماس21753القادسيةذكرمحمد هادي جابر165455

145دبلومغماس21753القادسيةذكرعلي عارف سبع112080

146دبلومغماس21753القادسيةذكرعلي مهدي عويد422671

147دبلومغماس21753القادسيةذكررحمن مكذل عطيوي142246

 تالي114621
ن 148دبلومغماس21753القادسيةذكرثامر بشي 

149دبلومغماس21753القادسيةذكرحبيب يوسف محمد553808

150دبلومغماس21753القادسيةذكرمرتضن محسن عبدالزهرة303296

ي423380 151دبلومغماس21753القادسيةذكرانور سليم ناجر

152دبلومغماس21753القادسيةذكرحمزة فليح هاشم303894

ن خيون509651 153دبلومغماس21753القادسيةذكرزيد حسي 

154دبلومغماس21753القادسيةذكرمقتدى حاكم شاكر158603

155دبلومغماس21753القادسيةذكرعلي قاسم كاظم261736

156دبلومغماس21753القادسيةذكرمنتظر ماجد جاسم142369



157دبلومغماس21753القادسيةذكرابراهيم ماجد جاسم114780

158دبلومغماس21753القادسيةذكرجعفر نوح محمد261705

159دبلومغماس21753القادسيةذكرمصعب عبدالهادي عبيد112249

160إعداديةغماس21753القادسيةذكرقيس جاسم محمدعلي282525

161إعداديةغماس21753القادسيةذكرمحمود كاظم احمد509506

162إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسن علي هميله158624

163إعداديةغماس21753القادسيةذكرعالء رسول طالب121652

164إعداديةغماس21753القادسيةذكرفاهم محمد احمد123254

165إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي ماجد عباس123249

ن ابراهيم عبدالشهيد134477 166إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسي 

167إعداديةغماس21753القادسيةذكرمحمود عواد عبد123195

1دكتوراهغماس21753القادسيةذكرغزوان عدنان عطية423098

2ماجستب غماس21753القادسيةذكركرار حيدر عبدالشهيد136069

3ماجستب غماس21753القادسيةذكرمازن سالم عبدالحسن123232

4ماجستب غماس21753القادسيةذكرمنتظر محمود ابوهيله112287

5بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعامر رزاق محسن262162

6بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرامب  كاظم مدلول122760

7بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحسن علي هاشم336931

ي143568 8بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرسيف اسماعيل حاجر

9بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي بالسم شمران140049

10بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرزيد جابر حسن121836

11بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرسجاد ماجد جاسم115016

ن جابر حسن121702 12بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحسي 

13بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراحمد عبداالمب  محان283405

ن عناد123182 14بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرليث حسي 

15بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي عبدالزهرة كاظم123157

16بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرازهر شاكر شهيد143596

ن كاظم فليح249537 17بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحسي 

ي135085
18بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرصفاء صباح حسوتن

19بكالوريوسغماس21753القادسيةذكركرار كريم عباس112241

20بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمنتظر عباس جبار123238

21بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرجاسم محمد جواد تركي158347

22بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرنمب  كريم عبيس303847

23بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي فاضل حميد143424

24بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرفاضل عباس صالح553804

25بكالوريوسغماس21753القادسيةذكررامي علي ابراهيم115286

26بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمحمد صاحب محمد115039

27بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراحمد خضب  هويدي122105

28بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرابراهيم عباس مرزة423859

29بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعالء حاتم محمد123190

30بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرسيف فارس ادريس261675

31بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرسجاد صالح هادي303807

32بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمناف جاسم نعمة139921

33بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرامب  غانم محمد122107

ن جبار عبدنور142280 34بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحسي 

 علي احمد249517
35بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمرتضن

36بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرماهر عباس صايل112424

37بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرفاضل عقيل صاحب302647



38بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي طالب عاجل112290

39بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي باسم محمد283248

40بكالوريوسغماس21753القادسيةذكركرار مهدي صالح143591

ن محمد134453 41بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعمار عبدالحسي 

ي شاكر148129
42بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراحمد راضن

43بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراحمد علي ابراهيم115268

44بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي مشكور جابر136062

45بكالوريوسغماس21753القادسيةذكربشار جبار عبدالوهاب115429

46بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرطارق كامل شاكر114627

ن ماجد كاظم112255 47بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحسي 

48بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي شاكر عبد123252

49بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرباقر صالح هادي261724

50بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعادل احسان حميد112365

51بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعظيم مظهر محمد121009

52بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعظيم سعد كاظم548319

ن249561 53بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراحمد سعد حسي 

ن زماط115107 54بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي حسي 

55بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرجاسم حسون رضا159323

ن حبيب148735  عبدالحسي 
56بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمصطفن

57بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمصطفن نور جعفر123199

58بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي رعد جميل121786

59بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمحمد عبدالحسن حبيب123175

ن كليل عبيد122060 60بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرتحسي 

61بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرغانم كاظم حسن159736

62بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي محمود شاكر112180

63بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرادريس عيىس عبهول423494

64بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرسعد عباس عطية283259

65بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحبيب عمار شناوة423717

66بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرانمار عبدالكاظم جواد548328

67بكالوريوسغماس21753القادسيةذكروائل سعد صاحب119517

68بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرنمب  شالل عاشور134147

69بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرسيف حميد جاسم112138

ن رسول حميد123176 70بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرامي 

71بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرشوذب حمودي رزي    ج112045

72بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحسان دعيبل حنون54037

73بكالوريوسغماس21753القادسيةذكريحب  عبدالمهدي جحيل136048

74بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرسجاد عبدهللا شبالوي303453

 فليح تركي139990
75بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمصطفن

76بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرازهر علي طعمة224237

ن548322 ن حسي  77بكالوريوسغماس21753القادسيةذكروليد تمكي 

ن122387  مكي حسي 
ن 78بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحسي 

79بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرذوالفقار سعد ادريس303931

80بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمسلم مظهر محمد111875

81بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعباس كاظم نور205471

82بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمصطفن محسن محمود140043

 تركي122031
ن 83بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحسن تحسي 

84بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعبدالرضا موس عبدهللا553796

85بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرصدام سالم ثامر83465



86بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعباس عالوي موس140022

87بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرفاضل عبدالكريم عبدعلي139901

ن هاتف عبد165443 88بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمعب 

89بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحيدر ناجح منديل123210

90بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمصطفن خالد محمد548317

91بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمنتظر عبدهللا عمران123226

92بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراركان حسون ادريس250149

 علي143548
ن 93بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمحمود حسي 

94بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراحمد رياض فرحان120997

95بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراسامة علي صكر115166

96بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرسجاد حميد نجم123196

ن مهدي553772 97بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي حسي 

98بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعمار اياد محمد227931

99بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرجاسم شناوي بريد225492

100بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمصطفن صادق طالب262185

101بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرسجاد حاتم هالل111605

102بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرامب  حميد جواد81750

103بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمهند محمد حاتم120977

104بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمهند كريم موس143540

105بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرابراهيم سامي كريم283324

106بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمحمد خضب  عباس123202

ن عبدهللا نارص143552 107بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحسي 

108بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي غانم محمد122102

109بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمرتضن سلمان زرير423315

110بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراحمد عبدالرضا عبد112090

111بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمرتضن سلمان عبد112113

112بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمحمد علي صاحب121984

113بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرايفان علي مهدي122302

114بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحسن جابر شنون142308

115بكالوريوسغماس21753القادسيةذكروسام يوسف علي165441

116بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي كريم جمعة261631

117بكالوريوسغماس21753القادسيةذكررسول عرام عليوي509672

118بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراحمد شاكر داخل140034

119بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراحمد قيس خرصن548326

ي112243 120بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرنصب  جابر حرتر

121بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرباقر سعيد عبدالرحيم283437

122بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمصطفن عبدهللا مسلم122293

123بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمصطفن فاضل عبدالزهرة112208

124بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراثب  صباح حسن112283

125بكالوريوسغماس21753القادسيةذكررياض خالد احمد227851

126بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرامب  صباح حسن509647

ن548327 ن حسي  127بكالوريوسغماس21753القادسيةذكروحيد تمكي 

128بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرصدام سلمان عبدهللا123172

129بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمالك كاظم عبد261998

ن261921  عذاب حسي 
130بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمصطفن

131بكالوريوسغماس21753القادسيةذكركرار صالح مهدي114814

132بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمعاذ توفيق احمد224363

133بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرامجد عبادي جريو122228



134بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرقضي عبدالهادي وليد283464

135بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراكرم بشب  عبدالواحد122357

136بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرغزوان فضل جهادي250194

137بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمرتضن خالد محمد115349

138بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمرتضن صالح مدلول119568

139بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمصطفن محمد جاسم121930

ي136104
140بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرسمب  صباح حسوتن

141بكالوريوسغماس21753القادسيةذكررضا محمد ازرك423965

142بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرصدام ابوعيد عبدهللا112301

ي دعبول261958
ن
143بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراحمد صاف

ن غافل جاسم143543 144بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحسي 

145بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرانور رحمن مكذل423612

146بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرربيع صبحي بالل509688

147بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرليث حليم مالك139946

148بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرصدام مهدي عبادي548330

149بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحيدر دعبول عاشور119533

ن509578 150بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرناظم شاكر حسي 

151بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرصدام ملحان حسن136073

152بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرناجح عزيز مشيش303820

153بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعباس رزاق حسن111246

ن سلمان123241 154بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي حسي 

155بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرفواز سليم والي553789

156بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحيدر عبد العليم عبد المجتبر303202

157بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرغسان حسون ادريس250159

158بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرسالم رحيم دندوش336877

159بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحيدر داخل حسن122297

160بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرسمب  كريم علوان140038

161بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرامجد محسن جبر121879

ي204700
162بكالوريوسغماس21753القادسيةذكريعقوب صباح حسوتن

163بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراحمد حسن محمد111993

164بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي جميل حميد143554

165بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعباس محمد رمضان121865

ن114655 166بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرزين العابدين علي عبدالحسي 

167بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمنتظر هادي حمزة509624

168بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمحمد حسن ناهي114600

169بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمسلم عالوي موس336887

ان123191 ن مب  170بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي حسي 

171بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعباس كاظم نعمة115508

ن261944 172بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعقيل عذاب حسي 

173بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرغيث سالم وحيد261693

ن عصام حميد509697 174بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحسي 

175بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي كناوي نجم336795

176بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمحمد علي محمد122008

177بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمحمد هادي موس261655

178بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرطيف حميد جاسم142339

179بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمحمد سليم كاظم121071

180بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراحمد قاسم كاظم123186

ن143375 ن ترف حسي  181بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحسي 



182بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمرتضن باسم محمد123235

183بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحاتم كريم فضيح112056

184بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمحمد علي جواد148845

185بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي هادي طالب509702

186بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرسالم كريم حوات122103

187بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحيدر حسن سلمان114671

188بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي عباس حذاف119543

189بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحيدر كاظم كريم158680

ن509700 190بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرطيف سليم حسي 

191بكالوريوسغماس21753القادسيةذكروناس محمد وناس123212

192بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرهادي رحيم هادي282733

193بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعبدهللا عزيز محسن283157

ي140000 194بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراحمد سمب  خب 

195بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرفارس غانم مالك123193

196بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمصطفن احمد نجم112310

197بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعبدهللا كامل مطرود224450

198بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحيدر حميد رحيم261551

199بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرزمان سالل غالب148813

200بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرفاضل عبدالنارص محمد423592

201بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعادل صالح حسن143575

ن حاتم عبدالرحيم122410 202بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحسني 

ن121636 203بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرطاهر خالد حسي 

ن عبدالزهرة كاظم147873 204بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحسي 

205بكالوريوسغماس21753القادسيةذكركرار حاتم كامل112136

206بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي حميد مرداس142188

207بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمصطفن نعيم جاسم121004

208بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراديب فليح مهدي336913

209بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمحمد حميد جاسم142333

210بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعلي ماجد كاظم509471

211بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمحمد قاسم كاظم112247

212بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرمحمد فليح ذباح262206

213بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعباس محمد سلمان148058

214بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرسجاد عبدالكريم عبدالكاظم142173

ن سعدون عجيل112193 215بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحسي 

216بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرحميد كاظم مطيوي123251

217بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراحمد يوسف رضا114579

218دبلومغماس21753القادسيةذكركاظم صباح حمزة423512

219دبلومغماس21753القادسيةذكرمصطفن سعد ادريس509416

220دبلومغماس21753القادسيةذكرمصطفن سالم جاسم509531

221دبلومغماس21753القادسيةذكرعبدهللا عبداالمب  نارص148706

222دبلومغماس21753القادسيةذكرعالوي فرحان سوادي148663

223دبلومغماس21753القادسيةذكرمقداد دوال خشيش122402

224دبلومغماس21753القادسيةذكرجعفر جمال حسن423631

225دبلومغماس21753القادسيةذكرسجاد عبدالحكيم عباس205386

ن حمزة عبد121614 226دبلومغماس21753القادسيةذكرحسي 

227دبلومغماس21753القادسيةذكررزاق محمد عبد158047

228دبلومغماس21753القادسيةذكرصفاء فليح ذباح112316

ن خضب  عباس235336 229دبلومغماس21753القادسيةذكرحسي 



230دبلومغماس21753القادسيةذكرمحمد مازن زغب 142651

ن111810  رسول حسي 
231دبلومغماس21753القادسيةذكرمصطفن

232دبلومغماس21753القادسيةذكرمصطفن صالح واوي224286

ن لفته121962 غام حسي  233دبلومغماس21753القادسيةذكررصن

ن جميل حميد114653 234دبلومغماس21753القادسيةذكرحسي 

235دبلومغماس21753القادسيةذكراحمد ادريس مدلول249268

236دبلومغماس21753القادسيةذكرامب  جاسم محمد123255

237دبلومغماس21753القادسيةذكرساجد علي كامل112190

238دبلومغماس21753القادسيةذكرحيدر ريسان محمد136118

239دبلومغماس21753القادسيةذكرمنتظر امب  حافظ112175

240دبلومغماس21753القادسيةذكرعباس نجاح حسن134626

ن محسن رسول283475 241دبلومغماس21753القادسيةذكرحسني 

242دبلومغماس21753القادسيةذكرمصطفن رياض فرحان120994

ي سلمان136096 243دبلومغماس21753القادسيةذكرحيدر مب 

244دبلومغماس21753القادسيةذكرعلي شهيد حرب423279

245دبلومغماس21753القادسيةذكرثامر عزيز محسن112062

246دبلومغماس21753القادسيةذكرمنتظر غازي عكل142646

247دبلومغماس21753القادسيةذكرسجاد صالح تركي123187

248دبلومغماس21753القادسيةذكركاظم جواد خضب 83355

249دبلومغماس21753القادسيةذكرماهر مسب  مكرود123200

250دبلومغماس21753القادسيةذكرصادق ثعبان جعفر112429

 علي139379
ن 251دبلومغماس21753القادسيةذكرطه حسي 

252دبلومغماس21753القادسيةذكرحيدر عبدهللا عمران123227

253دبلومغماس21753القادسيةذكرعلي شناوة جاسم122078

ي سلمان111169 254دبلومغماس21753القادسيةذكراحمد مب 

255دبلومغماس21753القادسيةذكراحمد رضا عمران112321

256دبلومغماس21753القادسيةذكرعبدهللا نعيم غوير122336

257دبلومغماس21753القادسيةذكرامب  رحيم سعيد143603

258دبلومغماس21753القادسيةذكرعلي بشب  عبدالواحد122364

259دبلومغماس21753القادسيةذكرحيدر حميد حسن114700

260دبلومغماس21753القادسيةذكرمحمود علي كاظم142389

261دبلومغماس21753القادسيةذكرعلي نوري هاشم509626

ن جميل جواد148724 262دبلومغماس21753القادسيةذكرحسي 

263دبلومغماس21753القادسيةذكرعلي دوين كاظم115470

264دبلومغماس21753القادسيةذكرمحمد رسول عبدالحسن283167

265إعداديةغماس21753القادسيةذكراحمد رياض خضب 111833

266إعداديةغماس21753القادسيةذكرزيد عالوي سلطان158124

267إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي طالب كاظم159468

ن حمزة عليوي121919 268إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسي 

269إعداديةغماس21753القادسيةذكراوس حميد غازي423419

270إعداديةغماس21753القادسيةذكراحمد جابر مهدي159589

271إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسن اياد محمد282681

272إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي غافل شياع134923

273إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي كاظم مجلي553744

274إعداديةغماس21753القادسيةذكرجعفرصادق احمد هادي122371

275إعداديةغماس21753القادسيةذكرعباس سالم محمد140015

276إعداديةغماس21753القادسيةذكرعباس احمد راهي141819

277إعداديةغماس21753القادسيةذكرمرتضن فاضل مطرود114819



278إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسن راتب جبار423834

279إعداديةغماس21753القادسيةذكرمنتظر جمال حسن423674

280إعداديةغماس21753القادسيةذكرسلمان عمران موس143464

281إعداديةغماس21753القادسيةذكرعبدهللا جويد سلمان122291

282إعداديةغماس21753القادسيةذكرباقر امب  داخل139364

283إعداديةغماس21753القادسيةذكراحمد حليم هادي139394

هللا سمب  لفته83319 284إعداديةغماس21753القادسيةذكرخب 

ن مجهول عبدالكاظم224400 285إعداديةغماس21753القادسيةذكرياسي 

286إعداديةغماس21753القادسيةذكراحمد عبداالمب  عبدهللا205436

287إعداديةغماس21753القادسيةذكريارس ماجد كاظم111645

288إعداديةغماس21753القادسيةذكراحمد سليم شنون111999

ن82482 289إعداديةغماس21753القادسيةذكركاظم شهيد حسي 

290إعداديةغماس21753القادسيةذكرغيث يوسف كاظم135504

291إعداديةغماس21753القادسيةذكرحيدر وحيد لهمود143364

292إعداديةغماس21753القادسيةذكرانور محمد عبدالسادة121598

293إعداديةغماس21753القادسيةذكرمختار رعد هنو82545

294إعداديةغماس21753القادسيةذكرمصطفن عبدالكاظم عبدهللا336992

295إعداديةغماس21753القادسيةذكرزيد عباس محمد225334

ن عليوي114931 296إعداديةغماس21753القادسيةذكرعباس عبدالحسي 

297إعداديةغماس21753القادسيةذكرعبدهللا حسن كاظم139776

298إعداديةغماس21753القادسيةذكرمحمد غافل جاسم283425

299إعداديةغماس21753القادسيةذكريوسف سعد حميد123230

300إعداديةغماس21753القادسيةذكررضا حسن عمران283117

301إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي خالد محيسن115157

302إعداديةغماس21753القادسيةذكرشهاب موحان داخل114596

303إعداديةغماس21753القادسيةذكرحيدر علي مدلول165411

304إعداديةغماس21753القادسيةذكرزيدون احسان فريال158367

305إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي اكبر عباس عبيد148747

306إعداديةغماس21753القادسيةذكرمصطفن اسعد موس111159

307إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي قحطان زغب 82367

308إعداديةغماس21753القادسيةذكرايوب مهدي عبيد142024

ن عدنان مالك123160 309إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسي 

310إعداديةغماس21753القادسيةذكرمؤمل مجيد غريب112401

ن توفيق يارس123159 311إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسي 

ن122139 ن عزيز حسي  312إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسي 

ن رحيم مطرود123228 313إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسي 

314إعداديةغماس21753القادسيةذكرجاسم محمد كاظم115370

ن عالء حمزة111214 315إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسي 

316إعداديةغماس21753القادسيةذكرمحمد شاكر داخل114636

ن شعالن123236 317إعداديةغماس21753القادسيةذكرعبدهللا حسي 

ي114666
318إعداديةغماس21753القادسيةذكرمثبن عباس لوت 

319إعداديةغماس21753القادسيةذكرباقر محمد تكليف123162

ن كريم لفته141974 320إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسي 

321إعداديةغماس21753القادسيةذكرمحمد طلعت مشكور159040

ن عبدالرضا عبدادريس122127 322إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسني 

323إعداديةغماس21753القادسيةذكرذياب موحان داخل114603

324إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسن كامل عباس83725

ن فاضل مزهر139795 325إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسي 



326إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي احمد كماز342857

327إعداديةغماس21753القادسيةذكرمحمد عبدهللا رحيم147836

328إعداديةغماس21753القادسيةذكرمسلم رسول عبدهللا85518

329إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي عبدهللا محان303599

330إعداديةغماس21753القادسيةذكرحارث مسافر داخل111859

ن111868 ن شهيد حسي  331إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسي 

332إعداديةغماس21753القادسيةذكرامب  ماهر عبادي143535

 خضب  عباس122290
333إعداديةغماس21753القادسيةذكرمصطفن

334إعداديةغماس21753القادسيةذكرمرتضن رحيم هادي143581

 علي كامل149234
ن 335إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسي 

336إعداديةغماس21753القادسيةذكرامب  ستار مهدي112022

337إعداديةغماس21753القادسيةذكرمحمدصادق علي عبد81792

338إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي واثق عبداالمب 112142

339إعداديةغماس21753القادسيةذكرمدلول صالل عيىس119625

340إعداديةغماس21753القادسيةذكرامب  صالح مهدي123216

341إعداديةغماس21753القادسيةذكرحيدر حسون موس139592

ه كاظم حمزة122097 342إعداديةغماس21753القادسيةذكرامب 

343إعداديةغماس21753القادسيةذكرعباس نارص كاظم139445

344إعداديةغماس21753القادسيةذكرليث عدنان بدر336985

345إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسن جبار كريم148021

346إعداديةغماس21753القادسيةذكرامب  علي طعمة249412

347إعداديةغماس21753القادسيةذكرارسافيل قيس مهدي112013

348إعداديةغماس21753القادسيةذكرصادق حسن شالكة302353

ن84965 349إعداديةغماس21753القادسيةذكرمحمد رسول حسي 

350إعداديةغماس21753القادسيةذكراحمد علي سودي83290

351إعداديةغماس21753القادسيةذكراحمد عذاب كاظم112009

352إعداديةغماس21753القادسيةذكرامجد كاظم كريم148094

353إعداديةغماس21753القادسيةذكرشهيد عركوب وجب 142582

354إعداديةغماس21753القادسيةذكرمصطفن فياض جبار282633

355إعداديةغماس21753القادسيةذكراحسان ساجد مكي135064

356إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي عالوي هويدي225553

ن نزار مرهيج147486 357إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسني 

358إعداديةغماس21753القادسيةذكرمحمد كريم جبر422695

359إعداديةغماس21753القادسيةذكريارس حسن عطية139367

360إعداديةغماس21753القادسيةذكرمحمد علي مرتضن142666

361إعداديةغماس21753القادسيةذكرمحمد مرتضن حيدر114836

362إعداديةغماس21753القادسيةذكرراهي جواد حسن139519

363إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي حميد عواد111996

ن عبدالكاظم123233 364إعداديةغماس21753القادسيةذكرمهدي حسي 

365إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي اياد رسول337012

366إعداديةغماس21753القادسيةذكرمحسن شاكر يارس123237

ي140017
367إعداديةغماس21753القادسيةذكرالحسن قائد راضن

ن111316 368إعداديةغماس21753القادسيةذكرقاسم شهيد حسي 

369إعداديةغماس21753القادسيةذكركرار امب  حافظ509658

370إعداديةغماس21753القادسيةذكرامب  جابر مهدي83533

ن كاظم141863 371إعداديةغماس21753القادسيةذكرضياء حسي 

372إعداديةغماس21753القادسيةذكرعبدهللا خالد عباس123207

373إعداديةغماس21753القادسيةذكرامب  حسن خضب 283182



374إعداديةغماس21753القادسيةذكرمصعب سليم والي142297

375إعداديةغماس21753القادسيةذكرمقتدى حميد غريب111150

376إعداديةغماس21753القادسيةذكرعباس عبدالزهرة كاظم148794

ن احمد عبد135488 377إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسي 

378إعداديةغماس21753القادسيةذكرعزالدين بهاء يحب 123156

379إعداديةغماس21753القادسيةذكرمنتظر محمد رحيم111966

380إعداديةغماس21753القادسيةذكرجعفر حازم غالب121000

381إعداديةغماس21753القادسيةذكرعباس بهاء محمود159527

382إعداديةغماس21753القادسيةذكرطه طاهر هاتف83622

383إعداديةغماس21753القادسيةذكرعون مسلم اجبب 112353

384إعداديةغماس21753القادسيةذكرمرتضن غالب عزيز218306

ن ثعبان111154 ي حسي 
385إعداديةغماس21753القادسيةذكرمحمد تف 

386إعداديةغماس21753القادسيةذكراسامة نعمة زرير112066

387إعداديةغماس21753القادسيةذكرغيث غانم محمد249998

ن رعد جميل159251 388إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسي 

389إعداديةغماس21753القادسيةذكرمسلم حميد والي147668

ن هادي صالح111202 390إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسني 

ي122099 391إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي المرتضن اسماعيل حاجر

392إعداديةغماس21753القادسيةذكرحيدر رحيم هاشم147707

393إعداديةغماس21753القادسيةذكرماهر شاكر ازرك147511

394إعداديةغماس21753القادسيةذكرمحمد خضب  طعمة422500

395إعداديةغماس21753القادسيةذكروسام احمد عبد81702

ن143533  صباح عبدالحسي 
396إعداديةغماس21753القادسيةذكرمصطفن

397إعداديةغماس21753القادسيةذكريارس عامر طالب123209

398إعداديةغماس21753القادسيةذكرمرتضن رحيم منب 112252

ن نارص كاظم303056 399إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسي 

400إعداديةغماس21753القادسيةذكرقاسم عباس سالم143399

401إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي حاكم حاتم149271

402إعداديةغماس21753القادسيةذكرزيدان عبدالكريم ديوان122398

403إعداديةغماس21753القادسيةذكرذوالفقار امب  حافظ509703

404إعداديةغماس21753القادسيةذكررضا خالد احمد336822

ن جابر مهدي120965 405إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسني 

406إعداديةغماس21753القادسيةذكرمهند كاظم كريم148862

407إعداديةغماس21753القادسيةذكرمصطفن محمد ازرك249524

ن422985 408إعداديةغماس21753القادسيةذكرصدام احمد حسي 

ن509116 409إعداديةغماس21753القادسيةذكرحازم محمد حسي 

ن موحان عطية139494 410إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسي 

411إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسن مرزوك محسن509654

ن54827 412إعداديةغماس21753القادسيةذكرامب  عدنان حسي 

413إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي سمب  حسون84328

ن راتب جبار82458 414إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسي 

415إعداديةغماس21753القادسيةذكرنصب  بشب  عبدالواحد122199

416إعداديةغماس21753القادسيةذكرسيف حسن خضب 283190

417إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي عماد حسن423532

418إعداديةغماس21753القادسيةذكرمحمد عبدالزهرة عاجل143445

419إعداديةغماس21753القادسيةذكرمرتحر عبد الحسن عتيوي165440

420إعداديةغماس21753القادسيةذكرجعفر غالب جبار147733

421إعداديةغماس21753القادسيةذكركرار سلمان حمزة282578



422إعداديةغماس21753القادسيةذكرصالح سعد عاشور423332

423إعداديةغماس21753القادسيةذكراسالم حمزة رمضان111994

424إعداديةغماس21753القادسيةذكرمقتدى طاهر عواد82445

425إعداديةغماس21753القادسيةذكرمنب  حميد رحيم123179

ي302831
426إعداديةغماس21753القادسيةذكراحمد انور شمحن

427إعداديةغماس21753القادسيةذكرقتيبة قيس مهدي120984

428إعداديةغماس21753القادسيةذكروليد محمد عبد158988

ي139617
ن قائد راضن 429إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسي 

430إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي كريم عبيس302408

431إعداديةغماس21753القادسيةذكرزيد حمزه بربري249943

432إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسن فاهم محسن143402

433إعداديةغماس21753القادسيةذكرمصطفن قضي جواد123180

434إعداديةغماس21753القادسيةذكرضياء نعيم هادي85124

435إعداديةغماس21753القادسيةذكرحيدر فاهم محمد148295

ي548320
436إعداديةغماس21753القادسيةذكراحمد رحيم منفن

ن82125 437إعداديةغماس21753القادسيةذكرمحمد شهيد حسي 

438إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسن حمزة كاظم423460

439إعداديةغماس21753القادسيةذكرعباس حسن فليح123221

 علي كاظم139647
ن 440إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسي 

ن509661 441إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي كاظم حسي 

442إعداديةغماس21753القادسيةذكرمحمد حيدر شناوي115454

443إعداديةغماس21753القادسيةذكرمقتدى امب  حافظ509590

غام سمب  تكليف143440 444إعداديةغماس21753القادسيةذكررصن

445إعداديةغماس21753القادسيةذكرمنتظر محمد عليوي434581

446إعداديةغماس21753القادسيةذكرمنتظر حميد حبيب119461

447إعداديةغماس21753القادسيةذكرمنصور حمزة جاسم121581

448إعداديةغماس21753القادسيةذكرزين العابدين علي كاظم139435

449إعداديةغماس21753القادسيةذكرعبدهللا رحيم عبدالكاظم501074

450إعداديةغماس21753القادسيةذكراحمد واثق عبداالمب 122153

 علي114773
ن 451إعداديةغماس21753القادسيةذكرعالء حسي 

452إعداديةغماس21753القادسيةذكرحيدر كاظم خضب 120988

453إعداديةغماس21753القادسيةذكرمهند عنبر حمزة147925

ن122052 454إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي فاروق حسي 

455إعداديةغماس21753القادسيةذكررياض ميثم دعبول115144

ن معلك جبار123171 456إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسي 

457إعداديةغماس21753القادسيةذكررياض بشب  رعد147403

458إعداديةغماس21753القادسيةذكراحمد صادق طالب303951

459إعداديةغماس21753القادسيةذكرهادي صالح هادي134827

ن249313 460إعداديةغماس21753القادسيةذكرحيدر علي حسي 

461إعداديةغماس21753القادسيةذكرامب  داخل حسن122131

462إعداديةغماس21753القادسيةذكروليد بشب  رعد148529

463إعداديةغماس21753القادسيةذكرمجتبر حاكم شاكر159354

464إعداديةغماس21753القادسيةذكرمحمد خضب  كاظم158260

ن عقيل نعمة152624 465إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسني 

466إعداديةغماس21753القادسيةذكرامجد عادل جواد134196

467إعداديةغماس21753القادسيةذكرمرتضن عبدالوهاب هداد112010

468إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسن هاشم عانة422374

469إعداديةغماس21753القادسيةذكرعبداالعل فاروق غازي84928



470إعداديةغماس21753القادسيةذكروائل فاضل عياش423707

471إعداديةغماس21753القادسيةذكرغيث مهدي صبر135436

472إعداديةغماس21753القادسيةذكرمحمود صبيح دربيل123248

473إعداديةغماس21753القادسيةذكراسكندر مجيب احمد122266

474إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي كاظم جواد249599

475إعداديةغماس21753القادسيةذكرسيف رسول كريم134356

476إعداديةغماس21753القادسيةذكركاظم خضب  عباس158294

477إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي سعيد جحش159284

478إعداديةغماس21753القادسيةذكرمشكور فكرت مشكور159431

479إعداديةغماس21753القادسيةذكررضا حميد كاظم147980

480إعداديةغماس21753القادسيةذكركاظم نعيم غوير112128

481إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي جليل عزيز142316

ن81831 482إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي ابراهيم عبدالحسي 

483إعداديةغماس21753القادسيةذكراحمد جواد كاظم114777

484إعداديةغماس21753القادسيةذكرحيدر كاظم عبدهللا123170

485إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي محمود كاظم509692

ن509621 486إعداديةغماس21753القادسيةذكرحكيم علي حسي 

487إعداديةغماس21753القادسيةذكركرار عماد حسن141727

488إعداديةغماس21753القادسيةذكرمصطفن عواد موس111985

489إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسن محمد نعمة140048

490إعداديةغماس21753القادسيةذكرحمزة محسن نعاس112330

اوي261242 ن مب  491إعداديةغماس21753القادسيةذكرمحمد عبدالحسي 

ن نجاح حسن123217 492إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسي 

493إعداديةغماس21753القادسيةذكركرار احمد عطية302425

494إعداديةغماس21753القادسيةذكرحيدر محسن كامل553831

495إعداديةغماس21753القادسيةذكريارس يوسف رضا84859

ن خرصن محسن82953 496إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسني 

497إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي رياض عبدالعباس123205

498إعداديةغماس21753القادسيةذكرمحمد جبار عبدنور159216

499إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي احسان عبداليمة340859

500إعداديةغماس21753القادسيةذكراحمد حسن جاهل85110

501إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي ستار مهدي112021

502إعداديةغماس21753القادسيةذكرمرزة حمزة شنان122334

ن كاظم141692 503إعداديةغماس21753القادسيةذكركاظم حسي 

504إعداديةغماس21753القادسيةذكراحمد ميثم عمران340455

505إعداديةغماس21753القادسيةذكرزيد فالح حسن158068

506إعداديةغماس21753القادسيةذكرسجاد نارص كاظم123211

ن بهاء محمود159564 507إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسي 

508إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي عبدالزهرة كاظم148773

509إعداديةغماس21753القادسيةذكرمحمدصادق جمال حسن423188

510إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي وسام مجيد148490

ن114928 ن جبار حسي  511إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسي 

512إعداديةغماس21753القادسيةذكريارس عامر وذاح121884

513إعداديةغماس21753القادسيةذكرامب  نارص عباس83667

514إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسن زاهد نعيم221841

515إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي جابر نعيم303685

516إعداديةغماس21753القادسيةذكرمصطفن صالح مهدي185924

517إعداديةغماس21753القادسيةذكركاظم جودي كاظم422748



518إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسن ذياب كاظم112073

519إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسان فاخر مشكور123253

ن81738 520إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي عادل حسي 

521إعداديةغماس21753القادسيةذكرحيدر احمد هادي122376

 علي شوين84455
522إعداديةغماس21753القادسيةذكرمصطفن

ن139707 523إعداديةغماس21753القادسيةذكركاظم عبداليمة حسي 

524إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسن قيس عبدالزهرة83971

ن ابراهيم نعمة158332 525إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسي 

ن رسول حمزة141890 526إعداديةغماس21753القادسيةذكرامي 

527إعداديةغماس21753القادسيةذكرمرتضن سلمان صاحب142903

528إعداديةغماس21753القادسيةذكرباقر حمزة رهيف148686

529إعداديةغماس21753القادسيةذكرسيف سعد عطية111632

530إعداديةغماس21753القادسيةذكرباقر يوسف رضا114586

531إعداديةغماس21753القادسيةذكروليد خالد تومان143460

ن عامر طالب123243 532إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسي 

533إعداديةغماس21753القادسيةذكرعباس فاضل مطرود143456

534إعداديةغماس21753القادسيةذكرمنصور نعيم جالب423034

 علي احمد122272
ن 535إعداديةغماس21753القادسيةذكرحسني 

536إعداديةغماس21753القادسيةذكرعلي كاظم وذاح165420

537إعداديةغماس21753القادسيةذكرامب  مسلم عبداالمب 135423

538إعداديةغماس21753القادسيةذكرصادق هاتف عبد123194

539بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرعبدهللا رحيم شداد250137

540بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرفراس ثعبان جعفر112448

ن123188 541بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرسعد كاظم حسي 

542بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرفرحان داخل حسن205368

ن112372 543بكالوريوسغماس21753القادسيةذكراسعد موس شني 

ي موجد136098 544بكالوريوسغماس21753القادسيةذكرسالم حرتر

545دبلومغماس21753القادسيةذكركريم عزيز حبيب139908

546دبلومغماس21753القادسيةذكررزاق جابر عبيس262171

547دبلومغماس21753القادسيةذكرجابر كاظم جبار134167

548دبلومغماس21753القادسيةذكرفارس حمزة عليوي283272

549دبلومغماس21753القادسيةذكرفالح حسن حذافه141679

ن عالوي هويدي165451 550دبلومغماس21753القادسيةذكرحسي 

551دبلومغماس21753القادسيةذكرعبدالزهرة عاجل جياد122135

552دبلومغماس21753القادسيةذكرسمب  نارص عبود158278

553دبلومغماس21753القادسيةذكرمؤيد عباس خشيش142273

554دبلومغماس21753القادسيةذكرمحمد كاظم جاسم143578

555دبلومغماس21753القادسيةذكرعامر نعمة محسن148230

556دبلومغماس21753القادسيةذكرعلي هادي حمادي282707

557دبلومغماس21753القادسيةذكرعلي كامل كوين112183

ن سلمان119545 558دبلومغماس21753القادسيةذكرمازن حسي 

559دبلومغماس21753القادسيةذكرسلمان حمزة زياد283359

560دبلومغماس21753القادسيةذكرفراس لفته حافظ123189

561إعداديةغماس21753القادسيةذكرمحمد عبددريس نطاوي529693

ي جبر303110
562إعداديةغماس21753القادسيةذكرانور شمحن

563إعداديةغماس21753القادسيةذكرعدي كاظم دلول81670

564إعداديةغماس21753القادسيةذكرحميد جابر جودة123197

565إعداديةغماس21753القادسيةذكرفليح عيىس حمزة148824



566إعداديةغماس21753القادسيةذكرقاسم هلوس علي121008

567إعداديةغماس21753القادسيةذكرسلوان محمد هادي82517

568إعداديةغماس21753القادسيةذكرشاكر كاظم ساجت134231

569إعداديةغماس21753القادسيةذكرضياء كاظم دلول120991

ن143616 570إعداديةغماس21753القادسيةذكرحيدر ناظم ياسي 

1بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىحوراء عبداالمب  عبدهللا122383

2بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىوفاء عمران خرصن123206

ن صالح هادي303793 3بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىحني 

شهربان غالي وداعة122187
4بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبى

ي249549 عرفات داخل نوتر
5بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبى

6بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىزينب عبدالرحيم صاحب136031

7بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىخلود كاظم زغب 224310

8بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىهمسة رؤوف محمدحسن83029

روراء تركي هاشم135994
9بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبى

10بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىشيماء موس عبدهللا123213

ن249389 عبب  علي حسي 
11بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبى

12بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىنبا عودة عباس121830

13بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىزهراء فاسم محمد509673

14بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىهدى كامل يحب 142214

15بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىرؤى رسول عبداالمب 249896

16بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىنادية هاتف عبد114786

17بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىزينب حسن غزاي185916

18بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىدنيا عزيز محسن302578

19بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىانتصار شنجار عطية122289

20بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىمبن عبداالمب  نارص165438

21بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىخولة مهدي عبار123177

22بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىرملة ماجد عباس261874

23بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىزهراء غافل جاسم122011

24بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىساره محمد عبيد112306

25بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىزهراء ماجد عباس261170

26بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىصابرين حسن حنوف148464

27بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىشيماء جابر جميل82168

28دبلومغماس21753القادسيةأنبىساهرة حميد عبد140007

29دبلومغماس21753القادسيةأنبىوئام طالب محمدعلي123239

30دبلومغماس21753القادسيةأنبىسلوى قطان ملتات261575

ن158102 31دبلومغماس21753القادسيةأنبىرباب عبدالزهرة حسي 

32دبلومغماس21753القادسيةأنبىزينب هادي عبدالرضا121660

33دبلومغماس21753القادسيةأنبىبيداء فرحان عباس302780

ن كريم122260 34دبلومغماس21753القادسيةأنبىزهراء حسي 

35دبلومغماس21753القادسيةأنبىورود كاظم عاشور283265

36دبلومغماس21753القادسيةأنبىبيداء رسول طالب83234

وق محمد مرزة434781 37دبلومغماس21753القادسيةأنبىرسر

38دبلومغماس21753القادسيةأنبىكوثر وهيب محسن158575

39دبلومغماس21753القادسيةأنبىحوراء عواد موس158201

ي303078
40دبلومغماس21753القادسيةأنبىفاطمة مردان راضن

41دبلومغماس21753القادسيةأنبىاالء فاضل كاظم115574

42دبلومغماس21753القادسيةأنبىساجدة شاكر محسن136123

43دبلومغماس21753القادسيةأنبىفرح ماجد رحيم434569



لميعة محمدعلي علي303867
44إعداديةغماس21753القادسيةأنبى

45إعداديةغماس21753القادسيةأنبىهجران محمد حلو302909

وق خرصن جودة165463 46إعداديةغماس21753القادسيةأنبىرسر

47إعداديةغماس21753القادسيةأنبىرشا حسن عمران85178

حنان علي فرحان336864
48إعداديةغماس21753القادسيةأنبى

49إعداديةغماس21753القادسيةأنبىوداد حاتم عبيس282723

50إعداديةغماس21753القادسيةأنبىارساء عنبر حمزة227790

51إعداديةغماس21753القادسيةأنبىنورالهدى احمد اجبب 529688

ن جنديل283203 52إعداديةغماس21753القادسيةأنبىرضاب عبدالحسي 

1ماجستب غماس21753القادسيةأنبىغفران رسول حميد122207

ن حسن جعفر341292 2بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىحني 

3بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىعذراء عبداالمب  عبدهللا205465

ن143380 4بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىرندة ترف حسي 

5بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىجنان سعيد جحش158231

6بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىبشائر شاكر يارس83794

7بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىفاطمة نجاح مهدي143593

8بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىدعاء حمزة وناس148518

9بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىساره عبدالكاظم عبدهللا205394

10بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىنورة كاظم عبدهللا114516

11بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىرواء مازن زغب 142409

ي135338 رقية سالم حرتر
12بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبى

سهاد حمودي عبدعلي122460
13بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبى

ن عبدالزهرة224528 14بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىفاطمة حسي 

15بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىارساء حاتم هالل112404

ن حاتم عبدالرحيم115566 16بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىام البني 

17بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىفقدان محمد زغب 119229

18بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىامال كريم حوات143564

19بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىرشا مسلم عبداالمب 143545

20بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىنور عبدالرحيم صاحب82802

21بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىمروة محمد عبيس112237

هنادي ساجد مكي509646
22بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبى

23بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىايمان غافل جاسم122016

ن250096 24بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىارساء علي حسي 

 علي142258
ن 25بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىتماره حسي 

26بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىانغام سالم وحيد205232

زهراء عبدالعالي عباس123161
27بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبى

28بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىسارة جمال عبدالزهرة121970

هدى علي عبد112163
29بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبى

30بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىرواء رحمن مكذل142228

31بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىشهد محمد صالح81809

32بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىنبا عالوي سلطان225665

33بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىشيماء جاهل باضي123224

34بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىساره كاظم شاكر122220

ن ادنان548318 35بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىهدى عبدالحسي 

36بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىدعاء جابر هادي185912

37بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىسحر خالد يوسف143396

ي143447
 
38بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىزهراء فائق رزوف

39بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىايناس عبدالكاظم جواد261888



40بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىعلياء رياض عبد114645

41بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىغزوة عامر موس509409

42بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىارساء جاسم محمد123256

43بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىفاطمة مسلم جبب 112351

شهد مكي ازرك205260
44بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبى

45بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىسمارة عامر نعمة283281

46بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىنادية ماجد جاسم123174

47بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىعهود تكليف نعمة283329

48بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىراحيل حسام نجم337002

49بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىضياء رسول حمزة142166

امنة علي عبد205356
50بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبى

ن عطية158141 51بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىامال حسي 

52بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىدعاء محسن رسول134957

53بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىرشا رحيم سعيد121646

54بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىسارة محمد سلمان122028

55بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىرسور هادي عاشور123245

56بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىازهار كاظم جابر122325

57بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىغيداء عبدهللا مزهر548324

58بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىنورة مجيد فارس142159

59بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىزهرة هجول عبيد548323

زهراء تركي حسن135984
60بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبى

ن112274 دعاء علي حسي 
61بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبى

62بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىحوراء شعبان ماهو261294

63بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىزهراء محسن رسول135018

64بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىرواء محمد جابر112115

65بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىغفران عواد سوادي114760

ي262155 بتول جابر حرتر
66بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبى

67بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىزينه حسون موس148478

ن عليوي249442 68بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىايمان حسي 

69بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىنادية تكليف نعمة283345

ن119499 70بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىايمان زهب  حسي 

71بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىبتول صبيح كريم122163

72بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىنبا حامد محمد158391

73بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىحوراء سعد حتول139912

74بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىجنان عبدالرزاق ماهو135469

75بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىمروة حاكم شاكر159389

ساره علي عبد423564
76بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبى

77بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىارساء صاحب محسن249801

نهاية حمزة جولي225585
78بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبى

79بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىليل عبدالكريم ابراهيم121068

80بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىسعاد شناوة جاسم122091

81بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىسعدية جياد زغب 136037

فاطمة علي سلمان136114
82بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبى

وق فائق احمد205546 83بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىرسر

84بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىاشواق احمد نجم148595

85بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىرشا حاكم دلول165445

86بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىاخالص نارص عبيد509642

87بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىحوراء محسن حسن112119



88بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىزينب حازم زغب 225517

ن سلمان حمزة283450 89بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىبني 

90بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىانوار منىهي عيىس83185

91بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىدعاء صالح شوين159173

ن كاظم123183 92بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىفاطمة حسي 

ن82085 93بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىزهراء شهيد حسي 

94بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىبتول عدنان ادريس139411

95بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىزهراء ناجح شخب 114916

96بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىانوار جليل عزيز114794

97بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىنبا ادريس محمد136001

زينا علي صاحب122331
98بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبى

ي جبار112156
99بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىشيماء راضن

100بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىزينب كاظم فليح250052

ن123203 101بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىوجدان شاكر حسي 

ن119529 102بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىرغدة ترف حسي 

103بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىزهراء سعدون موس135101

104بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىزهراء نافع دوال112362

105بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىنبا حمزة رمضان165464

106بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىارساء باسم محمد114608

107بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىختام صالح عبدهللا122315

ايمان محمدعلي علي205310
108بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبى

109بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىوسن حمزة عبدنور143562

110بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىعلياء سعدي فليح121888

111بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىخولة حسن هادي165449

112بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىدعاء جاسم نجم423749

113بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىزينب محمد حميد114647

114بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىزهراء كاظم بريد123222

115بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىقبس عبدالواحد غالب165462

116بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىابتسام محمد منشد142378

117بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىسارة غالب مكمل143557

118بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىفاطمة صبار مالك509637

هند علي كاظم112264
119بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبى

120بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىزهراء رحيم عبداالمب 82897

ايات علي شهيد143468
121بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبى

122بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىزينب عبدالزهرة نعيم122294

123بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىانوار عباس حذاف83880

124بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىفاطمة حمزة وناس147577

125بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىسديم حميد خضب 122022

126بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىسحر رحيم مطرود85217

127بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىليل كاظم عبدهللا114519

128دبلومغماس21753القادسيةأنبىاحالم حاتم عبادي139916

129دبلومغماس21753القادسيةأنبىرواء مسلم محمد136082

ورود علي قرحان112357
130دبلومغماس21753القادسيةأنبى

ن123204 131دبلومغماس21753القادسيةأنبىحوراء جميل حسي 

ن عناد123181 132دبلومغماس21753القادسيةأنبىنبا حسي 

133دبلومغماس21753القادسيةأنبىدعاء رزاق عبيس112069

134دبلومغماس21753القادسيةأنبىزهراء حميد مرداس142184

135دبلومغماس21753القادسيةأنبىسماح حاتم عبيس121612



سعاد علي حمزة112084
136دبلومغماس21753القادسيةأنبى

137دبلومغماس21753القادسيةأنبىعبب  فارس عبداالمب 122255

138دبلومغماس21753القادسيةأنبىهدير جاسم محمد122109

رواء هلوس علي123244
139دبلومغماس21753القادسيةأنبى

140دبلومغماس21753القادسيةأنبىضح ناجح كاظم303910

141دبلومغماس21753القادسيةأنبىزهراء عواد موس121904

142دبلومغماس21753القادسيةأنبىانغام سعد ادريس227901

143دبلومغماس21753القادسيةأنبىتمامة كريم عيدان123223

144دبلومغماس21753القادسيةأنبىمبن معلك جبار123173

ن119560 145دبلومغماس21753القادسيةأنبىرقية ابراهيم عبدالحسي 

146دبلومغماس21753القادسيةأنبىايمان سعدون موس135277

147دبلومغماس21753القادسيةأنبىرقية نجاح مهدي136089

ن سعد كامل114632 148دبلومغماس21753القادسيةأنبىحني 

149دبلومغماس21753القادسيةأنبىحوراء حامد محمد111185

150دبلومغماس21753القادسيةأنبىصابرين صالح شوين159135

151دبلومغماس21753القادسيةأنبىامنه يحب  جابر121993

152دبلومغماس21753القادسيةأنبىايمان حمزة وناس148505

153دبلومغماس21753القادسيةأنبىرقية نوير فليح114766

 علي114771
ن 154دبلومغماس21753القادسيةأنبىحوراء حسي 

155إعداديةغماس21753القادسيةأنبىفاطمة حازم زغب 112140

156إعداديةغماس21753القادسيةأنبىمريم ثائر نجم134412

157إعداديةغماس21753القادسيةأنبىتبارك ناظم محسن302462

ن123220 ن اسماعيل حسي  158إعداديةغماس21753القادسيةأنبىحني 

159إعداديةغماس21753القادسيةأنبىرحاب حسن صايل83761

ن341332 حياة علي عبدالحسي 
160إعداديةغماس21753القادسيةأنبى

161إعداديةغماس21753القادسيةأنبىرواء ابراهيم سوادي82190

162إعداديةغماس21753القادسيةأنبىغدير فارس عبداالمب 143611

163إعداديةغماس21753القادسيةأنبىسارة عبدالحكيم عباس205206

164إعداديةغماس21753القادسيةأنبىجنان نعيم حوير139553

165إعداديةغماس21753القادسيةأنبىكوثر سالم حمزة112005

166إعداديةغماس21753القادسيةأنبىفاطمة هاتف عطية122241

167إعداديةغماس21753القادسيةأنبىدعاء محمد غريب122951

168إعداديةغماس21753القادسيةأنبىحوراء عبدهللا عمران158156

حوراء علي ادريس221836
169إعداديةغماس21753القادسيةأنبى

170إعداديةغماس21753القادسيةأنبىزهراء كاظم فليح249816

171إعداديةغماس21753القادسيةأنبىضح نارص كاظم302602

ن حسن هادي121017 172إعداديةغماس21753القادسيةأنبىبني 

173إعداديةغماس21753القادسيةأنبىضح محسن صاحب112036

174إعداديةغماس21753القادسيةأنبىصابرين كاظم عبدهللا114525

175إعداديةغماس21753القادسيةأنبىامنة محمد رحيم111973

176إعداديةغماس21753القادسيةأنبىزهراء ابراهيم سوادي82434

177إعداديةغماس21753القادسيةأنبىزينب مكي مدلول82245

178إعداديةغماس21753القادسيةأنبىكوثر عباس جبار123214

179إعداديةغماس21753القادسيةأنبىرانيا عبدالهادي ديوان112325

180إعداديةغماس21753القادسيةأنبىايات قاسم هلوس143583

181إعداديةغماس21753القادسيةأنبىزينب حسن جاهل142350

182إعداديةغماس21753القادسيةأنبىحوراء نجاح حسن148405

 علي158217
ن 183إعداديةغماس21753القادسيةأنبىدعاء حسي 



184إعداديةغماس21753القادسيةأنبىزمن حسن جاسم205246

ن رسول123168 185إعداديةغماس21753القادسيةأنبىزينب امي 

186إعداديةغماس21753القادسيةأنبىدعاء جاسم محمد250034

187إعداديةغماس21753القادسيةأنبىرقية قضي عبدالعظيم123208

ن مهدي عويد122320 188إعداديةغماس21753القادسيةأنبىبني 

ن عبدالرحيم صاحب141831 189إعداديةغماس21753القادسيةأنبىبني 

190إعداديةغماس21753القادسيةأنبىرسل فاهم محمد148330

191إعداديةغماس21753القادسيةأنبىزهراء فارس ادريس509657

192إعداديةغماس21753القادسيةأنبىعبب  فرحان داخل205170

ن داخل محمد165433 193إعداديةغماس21753القادسيةأنبىبني 

194إعداديةغماس21753القادسيةأنبىسبأ حمزة منشد143587

195إعداديةغماس21753القادسيةأنبىحوراء عالء شاكر261984

196إعداديةغماس21753القادسيةأنبىابتهال عزيز خرصن548325

197إعداديةغماس21753القادسيةأنبىزينب هادي عويد147541

198إعداديةغماس21753القادسيةأنبىعهد كريم جبر422715

199إعداديةغماس21753القادسيةأنبىزهراء كاظم جابر122318

ن123163 200إعداديةغماس21753القادسيةأنبىزهراء واثق حسي 

مريم مكي مدلول82201
201إعداديةغماس21753القادسيةأنبى

202إعداديةغماس21753القادسيةأنبىايمان عبدالمحسن كاظم123165

203إعداديةغماس21753القادسيةأنبىزينب شناوة جاسم122193

204إعداديةغماس21753القادسيةأنبىغسق جميل فاهم123218

205إعداديةغماس21753القادسيةأنبىاية احمد هادي122351

ي سوعان148552 بدور حرتر
206إعداديةغماس21753القادسيةأنبى

207إعداديةغماس21753القادسيةأنبىحوراء فالح حسن142198

ن205499 دنيا علي حسي 
208إعداديةغماس21753القادسيةأنبى

209إعداديةغماس21753القادسيةأنبىفاطمة ستار وادي434786

210إعداديةغماس21753القادسيةأنبىطيبة مرتضن حيدر122343

ن85391 211إعداديةغماس21753القادسيةأنبىاسماء رسول عبدالحسي 

212إعداديةغماس21753القادسيةأنبىنور عبدهللا عمران123225

213إعداديةغماس21753القادسيةأنبىزهراء محمد غريب123185

214إعداديةغماس21753القادسيةأنبىزينب صالح مهدي123158

215إعداديةغماس21753القادسيةأنبىمريم نسيم خشان302539

ن حيدر عبداالمب 111221 216إعداديةغماس21753القادسيةأنبىحني 

217إعداديةغماس21753القادسيةأنبىتف  جميل حمزة205524

218إعداديةغماس21753القادسيةأنبىرواء نارص محمد83379

219إعداديةغماس21753القادسيةأنبىهدى قيرص عليوي134504

220إعداديةغماس21753القادسيةأنبىزينب ساجت عبيد422240

221إعداديةغماس21753القادسيةأنبىزهراء حسن فارس143607

ن حاتم هالل111616 222إعداديةغماس21753القادسيةأنبىبني 

غفران علي عبيد85252
223إعداديةغماس21753القادسيةأنبى

224إعداديةغماس21753القادسيةأنبىرحاب ناظم كشيش143386

225إعداديةغماس21753القادسيةأنبىنورة نسيم خشان302510

ن83595 226إعداديةغماس21753القادسيةأنبىوفاء مواسم حسي 

227إعداديةغماس21753القادسيةأنبىصفا عواد موس148762

228إعداديةغماس21753القادسيةأنبىزينب ياس خضب 139458

229إعداديةغماس21753القادسيةأنبىهاله حيدر عبداالمب 111236

230إعداديةغماس21753القادسيةأنبىزهراء محمد داخل114590

231إعداديةغماس21753القادسيةأنبىغيداء رسول طالب83231



232إعداديةغماس21753القادسيةأنبىزمن فليح عبيد121893

233إعداديةغماس21753القادسيةأنبىحوراء محمد منشد143590

234إعداديةغماس21753القادسيةأنبىتبارك بوهان ابوعبيد123164

235إعداديةغماس21753القادسيةأنبىدعاء عجىمي موازي135513

236إعداديةغماس21753القادسيةأنبىزهراء خرصن محسن82969

ن139697 ن نضال حسي  237إعداديةغماس21753القادسيةأنبىحني 

238إعداديةغماس21753القادسيةأنبىارساء محمد عبيد139537

ن158251 239إعداديةغماس21753القادسيةأنبىتبارك حيدر عبدالحسي 

240إعداديةغماس21753القادسيةأنبىرواء كاظم جودة205514

ن سلمان85054 241إعداديةغماس21753القادسيةأنبىسكينة حسي 

ن جنديل283196 242إعداديةغماس21753القادسيةأنبىفاطمة عبدالحسي 

243إعداديةغماس21753القادسيةأنبىحوراء سعد فوزي123198

244إعداديةغماس21753القادسيةأنبىطيبة محمد عزوز283411

245إعداديةغماس21753القادسيةأنبىشهالء عصام حسن165435

246إعداديةغماس21753القادسيةأنبىفاطمة نزار عبداليمة121687

247إعداديةغماس21753القادسيةأنبىعهود لقمان عنون122894

ن141941 ن ناجح حسي  248إعداديةغماس21753القادسيةأنبىبني 

ي شنان139572
249إعداديةغماس21753القادسيةأنبىمالك راضن

250إعداديةغماس21753القادسيةأنبىحوراء فاضل شعشاع423783

251إعداديةغماس21753القادسيةأنبىارساء قيرص عليوي135531

252إعداديةغماس21753القادسيةأنبىمريم عبدهللا شاكر249505

ن هاشم149318 253إعداديةغماس21753القادسيةأنبىنبا عبدالحسي 

254إعداديةغماس21753القادسيةأنبىعذراء عامر سعدي112176

معالي عبداالمب  هالل134871
255إعداديةغماس21753القادسيةأنبى

256إعداديةغماس21753القادسيةأنبىزهراء ناهض يحب 147762

257إعداديةغماس21753القادسيةأنبىظفر غانم محمد121608

ن112017 258إعداديةغماس21753القادسيةأنبىرسل عبدهللا حسي 

259إعداديةغماس21753القادسيةأنبىزينب حمزة جواد141873

260إعداديةغماس21753القادسيةأنبىامال هاتف محمد147801

ن كريم طالب111989 261إعداديةغماس21753القادسيةأنبىياسمي 

262إعداديةغماس21753القادسيةأنبىمريم كاظم حبيب123219

263إعداديةغماس21753القادسيةأنبىزهراء رعد ادريس85287

264إعداديةغماس21753القادسيةأنبىزمزم سعد عبدكريم123247

265إعداديةغماس21753القادسيةأنبىكوثر حسن غزاي185907

266إعداديةغماس21753القادسيةأنبىخديجة رياض ساجت422316

267إعداديةغماس21753القادسيةأنبىفريال صاحب محسن112122

268إعداديةغماس21753القادسيةأنبىسلوى جواد كاظم143370

ن139676 269إعداديةغماس21753القادسيةأنبىزهراء نضال حسي 

270إعداديةغماس21753القادسيةأنبىطيبة رحيم فرحان509683

ن ثعبان112443 271إعداديةغماس21753القادسيةأنبىايه حسي 

272إعداديةغماس21753القادسيةأنبىطيبة سمب  نارص159195

273إعداديةغماس21753القادسيةأنبىعذراء كاظم بريد123229

274إعداديةغماس21753القادسيةأنبىاالء حسن عبد123184

مروة علي شعالن122427
275إعداديةغماس21753القادسيةأنبى

276إعداديةغماس21753القادسيةأنبىايات ناظم جبار250185

277إعداديةغماس21753القادسيةأنبىمروج كريم عبيس302372

278إعداديةغماس21753القادسيةأنبىعطاء جبار جواد159085

غفران علي سلطان336950
279إعداديةغماس21753القادسيةأنبى



280إعداديةغماس21753القادسيةأنبىريام مرزوك غازي205348

281إعداديةغماس21753القادسيةأنبىنورالهدى صباح مجهول142006

ان123169 282إعداديةغماس21753القادسيةأنبىمنار عماد حب 

ن509676 283إعداديةغماس21753القادسيةأنبىنورالهدى سليم حسي 

284إعداديةغماس21753القادسيةأنبىابرار حمودي ارزي    ج509448

285إعداديةغماس21753القادسيةأنبىسارة محمد ازرك423938

حوراء علي مرتضن141838
286إعداديةغماس21753القادسيةأنبى

287إعداديةغماس21753القادسيةأنبىنبا حمزة منشد143586

288بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىهديل عمران موس112198

ن حسن423658 289بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىنهاية حسي 

290بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىزينب جعفر عناد142423

291بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىافراح عموش جهادي148641

292بكالوريوسغماس21753القادسيةأنبىسهام عبادي براك115488

ن نارص303761 293إعداديةغماس21753القادسيةأنبىامل شني 

294إعداديةغماس21753القادسيةأنبىسندس صاحب كريم509553

295إعداديةغماس21753القادسيةأنبىشيماء عبدالحسن نعيم135310

296إعداديةغماس21753القادسيةأنبىحوراء مسلم شعالن509679

297إعداديةغماس21753القادسيةأنبىوفاء شناوة جاسم122073

ن عودة170405 1دكتوراهالمهناويه21754القادسيةذكرعلي حسي 

2ماجستب المهناويه21754القادسيةذكرعلي ابراهيم موحان241338

3ماجستب المهناويه21754القادسيةذكرعارف عبدالمحمد حامد294340

4ماجستب المهناويه21754القادسيةذكرجعفر عبدالصاحب عبدالهادي181958

5دبلوم عاليالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد باقر عبدزيد186742

6بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمنقذ باقر عبدزيد368159

7بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمؤيد عبد مشكور277652

8بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمهند عبداالمب  كزار174769

9بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرنارص عبد شعالن176171

10بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرباقر عبدزيد جبر400108

11بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرفاضل نور مهدي186401

12بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعلي حسن عبيد400038

13بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرجاسم محمد عباس255194

14بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرصباح نور عبدالكاظم244963

15بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرخليل كنش مزهر294698

16بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكراحمد علي هادي175120

17بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحيدر علي عبد170255

18بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرجاسم عنون شطب170172

19بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد دوي    ج جاسم369798

20بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعقيل فرحان مجاري273374

21بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرصادق فالح خشان400127

22بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعادل حامد رضا177904

23بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكراحمد جواد جابر186570

ي جودي عبدالكاظم241369
24بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرتف 

25بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعلي عبدالحسن محمد186909

ن جاسم شواله181836 26بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

27بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحيدر علي سلمان186579

28بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكررعد جواد كاظم170211

29بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحيدر كاظم جودة181323

ن175909 30بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعماد يوسف ياسي 



31بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحسن هاشم عبيس182500

32بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكررائد طالب محمد178682

ن جبار186524 33بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعالء حسي 

34بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعلي حمزة كصاد244321

35بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعلي ابراهيم طيفور245779

36بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكراحمد داود جليل178938

ي170856
37بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمهند جليل حساتن

38بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكراحمد كاظم نعمة186442

39بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعبدهللا جميل حسن492142

40بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد عبدالواحد محمد186536

41بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكراحمد جبار مذبوب186515

42بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكررعد كاظم زغب 181568

43بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكررزاق عباس حبيب467666

44بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعباس فرحان جاسم186998

ن جبار176547 45بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرضياء حسي 

46بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد سلمان حجار467678

47بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرباسم محمد عباس171320

48بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحيدر منىسي صاحب173309

ي367881
49بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكركرار جبار راضن

ن جميل186399 50بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعلي حسي 

51بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكراحمد عبد مشكور186458

52بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعبدالرؤوف منىسي صاحب173405

53بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكراحمد ضياء شاكر186537

54بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرجواد كاظم عبد187194

ن عبداالمب  محمد169596 55بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

56بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرابراهيم محي عزوز222154

57بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعماد هادي صالح170147

ن176988 58بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكروليد حسن شني 

59بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد حمزة مراد171135

60بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرموس عبدالصاحب عبدالهادي181511

61بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرميثم عبدالواحد عبدزيد367391

ن170095 62بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكروسام سالم عبدالحسي 

63بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعالء عبدهللا كامل170983

64بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعلي نارص عبد241603

ن محمد186464 65بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمهند عبدالحسي 

66بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكررياض عباس محمد400065

67بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد عبداالمب  محمد169682

ن عبدالواحد178580 68بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكراحمد امي 

69بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعلي محمد عبدالعالي170277

70بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرايهاب قاسم مالك186974

71بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعلي باقر عبدزيد274200

72بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرخالد عامر صالح175476

73بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكراحمد كاظم جودة181497

74بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكركرار حمزة جبار186671

75بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرميثم نومان زغب 348876

76بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعلي سجاد حمود244215

77بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكركرار جواد كاظم181935

78بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرنور عيدان نواف187103



79بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرفارس حمزة لفته186610

ن داود جليل295268 80بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

81بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعادل خليل ابراهيم244740

82بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرامجد جواد كاظم176897

ن كاظم جودة171572 83بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

84بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكراحمد ميعاد حسن332791

85بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمنب  مراد كاظم170317

86دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرعلي مهنة لوفه294183

87دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرسعدون والي عبد175781

88دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرمؤيد نور مهدي170461

89دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرسامي تركي عبود294136

90دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرعلي موس جاسم187028

 علي سلمان274061
ن 91دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

92دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرسالم محسن صالح170007

93دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرخرصن محسن عبود488369

94دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرعادل ضايع عباس181677

95دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرصباح فخري عطية348992

96دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرعلي حمزة لفته187109

97دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرحيدر حمزة مراد180937

98دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرجبار سالم جبار369676

99دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرامب  مؤيد عبد277632

100دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرعلي عبدالواحد محمد273571

101دبلومالمهناويه21754القادسيةذكراحمد حسن نعمة182542

102دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرمحي عبد محان492181

103دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد عبد مشكور467749

ن244727 104دبلومالمهناويه21754القادسيةذكراثب  عبدالهادي عبدالحسي 

105دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد نصب  تركي182208

106دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرمنصور عبداليمة كريم187011

107دبلومالمهناويه21754القادسيةذكررضا كاظم محمد399874

108دبلومالمهناويه21754القادسيةذكركرار مصعب كاظم187117

109دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرجعفر صادق عبدزيد492150

110دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرعلي عبداالمب  محمد169576

111دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرزيد عبد تكليف499160

112دبلومالمهناويه21754القادسيةذكراحمد عدنان محمد499210

113دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد عبد جاسم187229

114دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرطيف طالب كاظم369899

115إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكراحمد كريم حرج294739

116إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد عبدعلي عطية500172

ن245844 117إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرسمب  جابر ياسي 

118إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرشاكر عاشور نايف369777

119إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعباس نعمة حسن521234

120إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرسلمان حميد عيدان171751

121إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرفريال صالل شعواط186903

122إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعالء حمزة كريم348932

123إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرحسن حيدر بزون187209

1ماجستب المهناويه21754القادسيةذكرمصطفن عبدالرؤوف منىسي174717

ن فالح جودي244708 2بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرامي 

ن عبداالئمة عبدهللا368605 3بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 



4بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرزيد غازي مجدي186386

ن274080 5بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكركرار محمد عبدالحسي 

6بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعلي كريم عبدزيد170667

7بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرزين العابدين علي حسان173904

8بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرليث حميد حاكم186638

9بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكروليد حسن عبدالكاظم175966

10بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعلي عبداليمة كريم186565

11بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد مصطفن هادي171618

12بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد صاحب جيثوم181753

13بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعلي رزاق عاشور179021

ن274194 14بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكركرار عبدعلي حسي 

15بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكراحمد رحيم عبيد182254

ن369729 16بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعماد عبدالعباس حسي 

ن حمزة حواري181411 17بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

18بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعالء مالك عنون368207

19بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرقاسم كاظم محمد182247

20بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد عادل جبر369550

21بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكررعد راهي موس245738

22بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد صالح هادي186560

23بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد خليل ابراهيم176005

24بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد جبار مذبوب186988

25بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرامب  علي كريم182060

26بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعلي حسن جبر186663

27بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد حمزة كريم181372

28بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد معن محمد400082

29بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكررسمد رزاق عبدفلحي186657

30بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمؤيد عواد علي379787

31بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد عادل عبدالحسن186707

32بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرشهاب احمد عطية186474

33بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعباس سلمان مراد178016

34بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرسالم ناجح عذاب171160

35بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكراحمد حمد عباس170356

36بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرامجد حامد عبيد241409

37بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمرتضن احمد نايف555295

ن رياض كوير368369 38بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

39بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرسامي كريم عباس171204

40بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعقيل عباس عبد186402

41بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمهند فاضل محمد245765

42بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرباقر جليل عبدالحسن186520

43بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد عبداالمب  كزار175307

44بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعباس شالل عطية186628

45بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكركاظم كريم عبدزيد186466

46بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرسجاد فرحان جبر175854

47بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرامب  حامد عبدالحمزة182695

ن369702 48بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعلي عبدالعباس حسي 

49بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكراحمد كريم محمد187111

ن جميل181185 50بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحسام حسي 

 عبداالمب  نعمة294297
51بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمصطفن



52بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكراحمد حمزة حواري181425

53بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحاتم ضايع عباس222168

54بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرموس جعفر عباس169990

55بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكركرار صالح محمد178131

56بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحمزة عبدالواحد محمد294155

57بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمهند كاظم جاسم467733

58بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكركرار نارص محمد467723

59بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرامب  هادي صالح170117

60بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعالء كريم محمد241665

61بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرسالم خضب  عباس181398

ن سالم محسن181815 62بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرياسي 

 علي عباس170943
ن 63بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

64بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحيدر محمد كريم181585

65بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكراحمد محمد كاظم181646

66بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكراثب  حميد سلمان182033

67بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمرتضن كامل عبدزيد369340

68بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحسن عبدالحمزة كريم174373

69بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرشهاب احمد دعبول186539

70بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعبدالستار كاظم حميد179580

71بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمصطفن خالد عباس245798

72بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعباس عبود عباس181226

73بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكراحمد محمد جاسم273476

74بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحيدر ميعاد حسن378528

75بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعباس فاضل عبد179887

ي رحيم186601
76بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمثبن غبن

77بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمثبن هادي صالح182582

78بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعباس فاضل زبالة169642

79بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد علي رسحان182352

ن هادي502190 80بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

81بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعلي عزيز خريبط170602

82بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحيدر علي بزون169720

83بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرجاسم محمد حمزة170739

ن178323  علي حسي 
84بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمصطفن

85بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرسعد منصور جابر174516

86بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمسلم عقيل عباس182053

87بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكريوسف هادي محمد170042

ن جميل عبداالمب 186642 88بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

89بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرهيثم نومان زغب 176060

90بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكراحمد جبار عايز181895

91بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحازم عالوي كاظم273451

92بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكراحمد عباس كاظم244885

93بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرنذير حمزه كوير181828

94بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعلي عبداالمب  مخيف181422

95بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمصطفن عبدالواحد محمد241431

ن جبار عبداالمب 178972 96بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

97بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكراحسان عليوي عباس181457

98بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرايهاب منهل عباس182333

99بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعادل عباس كاظم169978



100بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد طالب محمد176938

101بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعقيل كاظم جبر348844

102بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرخليل فرحان مجاري178232

103بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحيدر فاهم عبدالحمزه178191

ن حمزة سعد467712 104بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

ن جميل عباس182751 105بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

106بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرغيث عبدالهادي حسن277497

107بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمروة عبدالزهرة عبيد181257

108بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرباقر عباس نور186408

109بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرماجد حميد مشكور171171

110بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعلي عبدالرضا كاظم174207

111بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرفائز صالح حسن178576

112بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرايمن فالح جودي244979

113بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكراحمد جميل حسن177616

114بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكركرار حمزة عبيد186586

115بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرقاسم جاسم سالم169816

ن186736 116بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعبدهللا هادي حسي 

117بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكررياض كاظم سالم169808

118بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحسام صاحب جيثوم181730

119بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمحمود محمد كاظم181660

120بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكراحمد جاسم محمد186472

121بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمؤيد جواد كاظم181636

122بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكركرار اسماعيل ابراهيم499183

123بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعلي عبدالزهرة عبدزيد182641

124بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعباس فاضل يحب 273905

125بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحسن نعمة كاظم175165

126بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعباس عقيل عبدالشهيد186545

127بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرجعفر خضب  سالم169726

128بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعبدالخالق محمد جلهام187211

129بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحامد حمزة عبد179003

ن241570 130بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمرتضن محمد حسي 

131بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحسن ماجد جعب178983

 محمد عبدالعالي171472
132بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمرتضن

133بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكراحمد كاظم جبر182346

ي سالم244401 134بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرغانم عبدالنبر

135بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرسالم محمد جياد182315

136بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكروالء عبد كاظم171040

137بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمصطفن حميد هادي174584

138بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحسن حمزه كوير180680

139بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمصطفن سالم عبدالكاظم186776

140بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكركاظم حامد سلمان187214

141بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرعباس فاضل فخري187158

142بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكركرار مدلول سلمان186758

143دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرحيدر خالد محسون171290

144دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرعبدهللا حاتم شعالن186598

145دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرمصطفن حيدر جاسم174270

146دبلومالمهناويه21754القادسيةذكركرار قاسم جبر186603

147دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرمصطفن رزاق حاكم369929



148دبلومالمهناويه21754القادسيةذكراحمد سالم محسن170132

149دبلومالمهناويه21754القادسيةذكريوسف عبدالرؤف منىسي178720

150دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرامب  ظاهر عباس169844

 محمد عبداالمب 181201
151دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرمصطفن

152دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرصالح مهدي لفته171082

153دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرباسم كصاب جاسم186469

ن محمد هادي178526 154دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

155دبلومالمهناويه21754القادسيةذكراحمد غانم محمد175234

156دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرحيدر عبداالمب  نعمة294247

ن هناوي181779 157دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

ن حيدر عبدالمهدي294072 158دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

159دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرعلي جميل عباس467753

160دبلومالمهناويه21754القادسيةذكراسماعيل اياد عبدالكاظم186389

161دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرزيد حسن نور467624

162دبلومالمهناويه21754القادسيةذكررغد عبدالزهرة جبار186992

163دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرازهر ماجد جعب181537

 علي جاسم182672
ن 164دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

165دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد حسن كاظم186517

ن رزاق مخيف186398 166دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرامي 

167دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرعباس فاضل لوي    ح182687

168دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرعلي جميل جمعة241838

169دبلومالمهناويه21754القادسيةذكراحمد سامي حمادي174322

170إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرامب  عبد الحسن هناوي182132

171إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرهادي محمد عباس274147

ن492018 172إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرانس كريم حسي 

ن491734 173إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرحيدر كريم حسي 

ن186470 ن عالء حسي  174إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

175إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرالياس سامي فاهم187233

176إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرامب  كصاب جاسم186597

ن182558 177إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرزمن حميد حسي 

178إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرفرقان جواد جاسم182727

179إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد موس فليح273493

180إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعلي ميعاد عبود181691

181إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعباس سجاد حمود348566

182إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعبدهللا علي عبدالمهدي178736

ن502164 183إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرامب  ناظم حسي 

ن نعمة170154  حسي 
184إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمصطفن

ن181024 185إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكررسول حبيب حسي 

186إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمحمود صادق عبدزيد369608

ن كريم نارص177942 187إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

188إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعباس موجد عبدزيد378220

ن حبيب كريم369372 189إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

 علي عبيد187018
ن 190إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

191إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرحسن سجاد حمود348450

192إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكركرار عبدالحكيم عامر169697

193إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكربدر حسن نور467648

194إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعقيل محمد حمزة173841

195إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرحسن علي زيدان177725



196إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمسلم فاضل فخري176822

197إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرسجاد عباس نعمة181448

198إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمنصور رائد هادي170336

199إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرباقر سعيد هبان176133

 علي عبدالسادة369819
ن 200إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

201إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكراحمد محمد رضا294215

202إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرنارص شمران متعب182565

203إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرغفار نارص محمد222511

204إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرهادي نوري محي180200

205إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعلي جواد كاظم186660

206إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكراحسان هادي صالح179684

207إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمكصد عبدالجليل عباس400027

208إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكراكرم مهدي عبود205856

209إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرزيد جاسم سالم181375

210إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعلي حمزة جياد172848

211إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعلي حبيب كريم368017

212إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد سلمان حسن182237

213إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكراحمد جبار سالم180723

214إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمرتضن سجاد عبدزيد179358

215إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكروسام موس يوسف180286

ن244048 216إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرامب  عبدالهادي عبدالحسي 

ن179087  علي حسي 
217إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمرتضن

218إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعماد غانم كاظم182653

219إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمنتظر فاضل عبد179780

ن حسن سالم295887 220إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

221إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكريوسف عمار عباس179602

222إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمسلم عيدان نواف187105

223إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكراحمد راشد عنون181514

ن كنش383726 224إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

225إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرصادق موس يوسف180651

226إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرذوالفقار عبدالحكيم عامر169558

227إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكررساب فرحان عبد187128

228إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعباس عادل جابر187217

229إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكراحمد عزيز هالل294281

230إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرفؤاد حافظ محمد186710

231إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكراكرم سعدون والي175739

ن سجاد حمود273423 232إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

233إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكراسماعيل يحب  سلمان170676

ن حواري180795 234إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرزيد عبدالحسي 

235إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعقيل سالم كاظم181995

236إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرصفاء صالح صبار170699

237إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمؤمل صالح حسن180757

238إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمنصور اسماعيل جواد178215

239إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد مسافر فليح179250

240إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرحسن صاحب جيثوم182279

241إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكركاظم موس يوسف180022

242إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعباس حامد هادي179919

243إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعلي عبدالواحد سلمان187044



244إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمنتظر علي عبداالمب 492128

ن جابر182012 245إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرساجد حسي 

246إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمرتضن فارس صالح170756

ن جاسم277479 247إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمثبن حسي 

248إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد عادل جابر179491

249إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكراحمد عبدالمهدي كاظم174175

250إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعلي محمد عبدعلي501320

 محمد عبدالعالي178272
251إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمصطفن

252إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرحسن عبدالرضا عبدعلي176360

253إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمصطفن احمد كريم186439

254إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرغزوان علي عبد178473

255إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرسجاد حيدر بزون186504

256إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد غالب محمد222587

257إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرامب  حليم حامد187208

ن179410 258إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرزيد علي حسي 

259إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكركرار صالح مهدي171404

ن492043 260إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكراحمد كريم حسي 

261إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرحيدر مؤيد عبد277513

ن182835 262إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرايمن رزاق عبدالحسي 

263إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعلي محمد علي187145

264إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد نعمة حواري186583

265إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرحسن حامد سلمان182248

ي182447
266إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرامب  رزاق راضن

267إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعلي كاظم محمد178046

ن صاحب جيثوم182268 268إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

269إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرسجاد فاضل محمد178087

ن كنش378132 270إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرامب  عبدالحسي 

271إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرجعفر فؤاد حسن499013

272إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمهيمن هادي عبدالسجاد181241

273إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرسجاد احمد حمزة171551

274إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرسيف مصطفن هادي369838

ن مهدي صالح222711 275إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

ن369459 276إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعلي بشب  عبدالحسي 

277إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرموس عدنان كريم378433

278إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعلي عواد علي293941

ن رحيم عبيد182072 279إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

280إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكركرار مؤيد عبد277565

281إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرجعفر حميد هبان182680

282إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكراحمد عبدالرضا كاظم178332

283إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعبدالعظيم محمد جلهام186477

284إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعقيل كصاب جاسم187122

285إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرزيد صباح فخري348963

ن عباس جاسم177784 286إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرياسي 

287إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد كريم هادي178899

288إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرصادق سامي عبدالحسن178488

ن حمزة حسن499049 289إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

ن محسن186720 290إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرزيد تمكي 

ن عبدالحمزة كريم533971 291إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 



292إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرحازم عالء حامد181626

293إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرحسن علي جاسم182812

ن حاكم عيدان171073 294إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

295إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمرتضن اسماعيل ابراهيم348355

296إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرمصطفن سجاد عبدمسلم178383

297إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرامب  حيدر مالك555278

ن محي186712 298إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعلي حسي 

ن حامد موحان186552 299إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

ن حداوي348806 300إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعلي حسي 

301إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكراحمد صالح هادي186557

302إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكراحمد طالب صاحب181562

303إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرقاسم مطلب عبدالزهرة178959

304إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرحيدر كاظم سالم180341

305بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرمنهل عزيز كريم552434

306بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحبيب داخل عبطان182571

307بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكربشب  كاظم محمد186555

ن رزاق حامد186516 308بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرتحسي 

309بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةذكرحيدر عباس جبر186724

310دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرعقيل عبداالمب  عبدالحسن222494

311دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرجبار عبد لفته244359

312دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرمحمد حمزة لفته171377

313دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرعباس ناهي حسن379748

ن محي جاسم294096 314دبلومالمهناويه21754القادسيةذكرحسي 

315إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعادل جابر محمد186396

316إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرسامي عبدالحسن طاهر178523

317إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكركاظم عبد لفته187225

318إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرباقر محمد عثمان182553

ن رسن182303 319إعداديةالمهناويه21754القادسيةذكرعلي حسي 

ن369865 1ماجستب المهناويه21754القادسيةأنبىهبة ناظم عبدالحسي 

2دبلوم عاليالمهناويه21754القادسيةأنبىرجاء عبد شعيل181075

ة جودي حمزة175184 3بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىامب 

4بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىثناء يوسف شهيد274373

5بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىانعام عودة خشان186573

6بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىرضية شاكر سلمان273671

7بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىحال جواد كاظم186534

8بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىسهاد حسن حمزة182515

اق طافح جفات245086 9بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىارسر

10بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىرجاء كاظم جودة172768

11بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىماجده كوير كاظم240988

12بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىنجالء جبار جهادي178875

13بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىمروة عالوي محسن186403

اس محسن محمد273913 14بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىلب 

ن186471 15بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىنور منهل ياسي 

ن508536 16بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىعبب  بشب  عبدالحسي 

17بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىمنار عقيل كريم222751

ن186834 18بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىهند ناظم عبدالحسي 

19بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىارساء علي حسن400179

20بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىرقيه فرحان مراد176859



ن400163 رواء علي حسي 
21بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبى

ن هادي319262 22بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىارساء عبدالحسي 

23بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىزينب اياد صالح493065

24بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىزينب موس فليح186667

ي186447
25بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىعذراء حسون شمحن

26بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىارساء ابراهيم عبد277555

ن نعمة جميل294466 27بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىياسمي 

28دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىسهيلة عبد كاظم369407

29دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىسليمة عمران عبدهللا187081

ن187022 30دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىامال عباس عبدالحسي 

31دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىنادية سعد صكب181282

32دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىسهام جواد كاظم182038

 علي186581
ن 33دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىشهالء حسي 

34دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىفاطمة عبداالمب  باقر493156

ن كاظم181552 35دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىدنيا حسي 

ن عبد333600 36دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىفاطمة حسي 

37إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىبدور محمد هادي368094

ن241871 38إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىزينب عبد حسي 

39إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىفاطمة محمد هادي243930

40إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىشيماء محمد ابراهيم488367

41إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىهيفاء جيثوم عبيس186526

42إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىخلود ناجح عبد مسلم186468

ايمان علي كريم295062
1دكتوراهالمهناويه21754القادسيةأنبى

2ماجستب المهناويه21754القادسيةأنبىاالء عادل جبر369516

3ماجستب المهناويه21754القادسيةأنبىانعام حامد سلمان186445

4بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىحميدة داود جليل171258

5بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىحنان عالوي محمد492117

6بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىزهراء يوسف شهيد274414

7بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىحميدة نعمة هناوي178363

8بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىتغريد حسن مهدي328736

9بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىغدير غانم فيصل187181

10بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىهالة عبدالواحد عبدزيد467751

11بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىامنة فالح حسن293842

12بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىوسام حسن يوسف182230

13بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىرغد عبدالهادي حسن277591

سهام علي هادي245751
14بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبى

15بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىرانية صاحب عبدالواحد186455

16بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىزينب محمد تركي177355

ن حسن186449 ق حسي  17بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىاستبر

18بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىاصالة صادق كريم181603

ريام علي كاظم186416
19بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبى

ق عباس ابراهيم245132 20بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىاستبر

21بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىزينب حسن هادي348900

22بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىعذراء مدلول سلمان187198

رفل علي كاظم176702
23بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبى

24بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىرشا مجبل عباس171271

25بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىزينب رحيم جميل181309

26بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىفاطمة عبداالمب  عبدالحسن222473



امال علي محسن186717
27بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبى

28بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىغفران عبدالرؤوف منىسي178754

29بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىرقيه عراك خشان179848

30بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىازهار عبدالحمزة كريم177070

31بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىناديه ناجح عبد مسلم186655

32بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىرقية احمد كريم181104

33بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىايمان ماجد صعصع277577

ن186691 34بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىزينب جبار شاهي 

35بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىرحاب عبدمسلم عبدالجاسم186462

36بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىحنان داود جليل171246

37بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىاحمد طالب محمد176960

38بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىدعاء سلمان لفته175555

39بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىايناس ضياء شاكر186541

ة سعيد علي182274 سمب 
40بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبى

41بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىمالك عدنان حميد171677

42بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىغيداء زبالة شمران274029

ن181912 43بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىرقية محمد عبدالحسي 

44بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىايات حسن كاظم186518

45بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىايالف محمد كاظم186633

46بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىدعاء عادل لوي    ح186651

47بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىمريم عبدهللا فرحان171359

48بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىارساء عبدالمهدي كاظم182260

49بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىزينب عبدالحسن هناوي181798

50بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىنجالء جبار زبنور186676

51بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىهالة حيدر نعمة177715

ن جاسم186919 52بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىفاطمة حسي 

53بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىزهراء عدنان عبيد494123

54بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىدعاء حاتم طنجور182664

55بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىدنيا جبار زنبور186753

سحر علي عباس348085
56بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبى

57بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىمروة اياد عبدالكاظم177683

58بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىدنيا محمد رضا294200

59بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىشيماء عادل جبر369584

60بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىحوراء حبيب كريم369232

61بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىرحاب كاظم عبدزيد467609

62بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىايناس صادق عبد186475

63بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىانعام عالوي عبداالمب 187213

64بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىانوار عالوي كاظم348719

65بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىايمان جواد كاظم518126

حال علي مجهول186731
66بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبى

67بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىصابرين صاحب عزيز171341

68بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىغيداء جبار جهادي177111

ن178623 69بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىايالف ناظم عبدالحسي 

ن كريم رسول170290 70بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىمارلي 

ي عبيد171421
71بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىسارة راضن

72بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىصابرين جبار حسن186394

73بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىضح عزيز عبدزيد491989

74بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىوالء سلمان لفنه174635



ي182227
75بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىفاطمة حسون شمحن

76بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىنور حميد حاكم186649

77بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىوالء عراق عبد502170

78بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىنورة جودي علوان186653

ن محمد عبديحب 176656 79بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىبني 

80بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىخديجة جبار جهادي178908

ن جاهل186749 81بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىتبارك حسي 

82بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىنرجس عبدمسلم مهدي186512

83بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىايمان حميد حاكم186613

84بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىهدى احمد كريم174452

85بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىسارة عباس ابراهيم244832

دعاء سعدون والي175592
86بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبى

87بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىحوراء رزاق سلمان255162

ن182236 88بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىسارة محسن حسي 

علية محسن علي243978
89بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبى

90بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىسارة فؤاد حسن187002

 علي محسن274166
ن 91بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىحني 

92بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىنورس حميد حاكم186621

93بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىضح سالم اهليس171531

94بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىشهد حسن جابر183785

95بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىعهود جميل عبداالمب 294561

96بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىزينب جبار جهادي178890

97بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىنهاد سجاد عبدزيد170595

98بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىمريم حمزه حسن186980

99بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىحوراء نصب  جاهل492099

ي معيوف176496
100بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىزهراء راضن

101بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىزينب يحب  كاظم179203

102بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىايناس هاشم جبر174418

103بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىهند فالح صكب186630

104بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىحوراء غانم محمد170825

105بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىفاطمة رحيم جميل186673

106بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىارساء علي كاظم186714

107بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىهديل عبداالمب  عبدالحسن222452

نور علي كريم294868
108بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبى

ن182462 109بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىنبا محسن حسي 

110بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىفاطمة حميد حاكم186617

111بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىسهام ناجح عذاب177659

ن كامل181210 112بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىنورالهدى حسي 

113دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىسهام صباح حاتم177859

114دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىشهيد حامد كاظم182433

115دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىبتول كاظم عبدالسادة174092

سمارة نصب  تركي182219
116دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبى

117دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىرساب خليل كنش293534

118دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىانتصار خالد محمد176606

119دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىلمياء عبدالكاظم كريم178460

120دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىمروة عقيل كريم169834

ن181480 121دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىحوراء حمزة حسي 

122دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىاسيل صاحب عبدالواحد222526



123دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىريمان صادق كاظم255215

124دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىسارة حيدر بزون177499

ن178702 125دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىدعاء بشب  عبدالحسي 

ايات محمد عبدعلي492137
126دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبى

ن178013 ي حسي 
ن
127دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىصفاء صاف

ن186680 128دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىدعاء جبار شاهي 

ن كاظم241804 129دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىايمان حسي 

ي182283
130دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىهبة رزاق راضن

131دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىرسل عبدالمهدي كاظم182370

132دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىميالد رزاق عبدفلحي186607

133دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىرواء تكليف جبار244856

134دبلومالمهناويه21754القادسيةأنبىنهاد هادي كاظم186473

135إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىنورالهدى رائد عبدالزهرة270386

كوثر سامي عبدالحسن178539
136إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبى

شهد سعدون والي175815
137إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبى

حميدة علي عبداالمب 186523
138إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبى

139إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىسارة هاتف بعيوي187206

صبا علي ناهي182109
140إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبى

141إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىرسور فاضل هادي178828

ي معيوف176410
142إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىدعاء راضن

143إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىزهراء جبار زنبور187091

144إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىاصيل عبداالمب  عبدالحسن222442

145إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىرواسي عبدالمهدي كاظم182362

146إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىانعام مسافر فليح179967

147إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىايناس حامد عبدالزهرة182022

148إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىشذى نزار مهدي182618

149إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىزهراء عادل لوي    ح180820

مروة علي حمزة492168
150إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبى

ن186722 151إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىزينب هادي حسي 

152إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىمرام حسن عليوي173978

153إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىرفل فارس جواد181773

154إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىقبس باقر عبدزيد277612

 علي محسن179069
ن 155إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىبني 

156إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىهناء نعمة هناوي182118

157إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىضح محسن حداوي181524

158إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىتمارصن هاشم محمد186476

159إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىحنان رحيم خراطة187218

160إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىحوراء حامد كاظم182772

161إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىسارة احمد كريم181171

ن182191 162إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىارساء ناظم عبدالحسي 

163إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىصفا احمد كاظم186432

ن كريم عبد181606 164إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىحني 

165إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىمريم حبيب كاظم492161

166إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىبتول جواد كاظم177978

167إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىفاطمة عقيل دايخ205854

168إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىمنار محمد غناوي171520

169إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىبتول عبدالزهرة معيوف177309

170إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىايناس رسحان جفات187223



 علي187134
ن 171إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىغفران حسي 

172إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىايات صاحب عبدالواحد182259

ن180961  عبدعلي حسي 
ن 173إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىبني 

174إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىزهراء عباس عبد369304

175إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىرنا باقر عبود186460

نور محمد تركي177389
176إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبى

177إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىاالء عراق عبد502126

178إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىارساء عباس ابراهيم243955

نبا عالء تركي178795
179إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبى

180إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىفاطمة حيدر عبدالمهدي294611

181إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىاحالم احمد كاظم178845

182إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىرباب عبدالواحد سلمان187038

183إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىاسماء فاضل هادي178785

184إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىخديجة هادي كاظم187058

185إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىحوراء ثعبان هاتف181086

186إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىايمان عراك خشان186424

187إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىهبة نصب  جواد368420

188إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىفاطمة فاضل هادي178799

189إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىبان سلمان لفته178088

ن جاسم كريم178159 190إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىبني 

191إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىزهراء ماجد صعصع180852

192إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىختام عبدالحمزة كريم180895

ي جودي176742
193إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىاديان تف 

ن181001 رقية عبدعلي حسي 
194إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبى

سحر علي عباس206264
195إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبى

196إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىزينب عدنان عبيد494128

197إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىرنا مجبل عباس222184

198إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىعقيلة عبدالجبار جبل178427

 علي عبداالمب 491710
ن 199إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىبني 

200إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىاسيا حيدر نعمة181382

201إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىايات حامد موحان186533

202إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىهديل احمد كريم182360

ي رضا جبر467744
203إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىاماتن

204إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىزينب الحوراء علي كاظم186984

205إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىسهام حميد هبان182635

ي معيوف176441
206إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىلقاء راضن

ن حمادي مجيد367764 207إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىبني 

ختام علي عبداالمب 222685
208إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبى

ن274100 ن محمد عبدالحسي  209إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىبني 

210إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىفاطمة جواد كاظم170793

ندى علي احمد187216
211إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبى

زهراء علي موس186704
212إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبى

صفاء علي محسن179313
213إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبى

ن عبداالمب  عبدالحسن222429 214إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىبني 

ن حمادي مجيد294991 215إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىحني 

216إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىزهراء كاظم سالم180626

217إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىفقدان عبداليمة كريم186531

218إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىنجالء عبدالكاظم حمود187237



219إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىايات بدر جبار182089

سارة علي محسن187069
220إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبى

رغد سعدون والي175721
221إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبى

222إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىغفران حميد هبان182532

ن عدنان كاظم172803 223إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىبني 

ن187008 224إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىايات حبيب حسي 

225إعداديةالمهناويه21754القادسيةأنبىارساء صادق كريم181486

226بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىسعاد كاظم محمد182244

227بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىهدى رسول نور502182

228بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىسوسن حسن صالح178982

ن محمد186689 229بكالوريوسالمهناويه21754القادسيةأنبىقبيلة حسي 

1ماجستب الحمزه31755القادسيةذكرميثم فليح حسن381215

2ماجستب الحمزه31755القادسيةذكرجعفر حسن جبر490586

3ماجستب الحمزه31755القادسيةذكرلقاء قابل عبيد493378

4ماجستب الحمزه31755القادسيةذكرعلي احسان ارحيم518434

5ماجستب الحمزه31755القادسيةذكرعلي محمد خميس243390

ن381171 يف ياسي  6دبلوم عاليالحمزه31755القادسيةذكرحيدر رسر

ن كاطع شلج287884 7دبلوم عاليالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

8بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكراحمد مهدي عبيد288815

9بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرمجبل حسن جبر490604

10بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحيدر عبد خضب 380447

11بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعبداللطيف عباس مطب 239769

12بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرجابر راهي ساجت236308

13بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرستار عبداالمب  مرهج288262

14بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعالء رصح دلي322507

15بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعقيل حمزة محمد48796

16بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحيدر اياد حسن521416

17بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكررياض كويت كريم271613

18بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكراسامه جواد كاظم253993

19بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرنبيل عطيه غازي381120

ن عليوي كاظم271625 20بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

ن فاضل خضب 327764 21بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرتحسي 

22بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكررياض جابر سيكو288070

23بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكركريم خشان دهيم288977

24بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرسجاد سعدي جابر236328

25بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرباسم راهي ساجت271166

ن عالوي طميش236223 26بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحسني 

27بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعمار جواد كاظم253825

ن هادي طه253915 28بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

ي عبد288039
29بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكراحمد هاتن

ن490609 30بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعلي عزوز حسي 

31بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرفراس عبداالمب  غافل521466

32بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحيدر عبداالمب  عباس490612

33بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرسالم عواد محمدرضا253602

34بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرمروان هادي جحالي322314

35بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعلي عدنان شناوة247198

36بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعلي عبدالجبار فرج239395

37بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعماد كامل بعيوي490552



38بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعالء حمزة عبيس321958

39بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرفالح عواد محمدرضا253585

40بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكركرار يونس لفته381211

41بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرمالك تكليف حاتم327859

42بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرقاسم علي جبر288867

ن عبدالكاظم عبداالمب 247328 43بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

44بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكروائل سلمان موس288844

ي253869 45بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكركاظم شون عبدالنبر

غام رزاق كريم239878 46بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكررصن

47بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحيدر هاتف عبار239997

48بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكروفاء رمضان محمد228560

 والي288119
ن 49بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعلي حسي 

50بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكروائل علي كريم288954

51بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكراحمد اياد حسن490606

52بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحسن سلمان محمد236241

53بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعقيل كاظم محمد247666

54بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرسعد تركي شطنان253930

55بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرمهند حسن كاظم270853

ن طاهر521465  عبدالحسي 
56بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرمصطفن

ن نعيمة شنيبر243776 57بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

58بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرجاسم محمد عجالوى253998

59بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكركرار مجهول عبد236310

60دبلومالحمزه31755القادسيةذكرسعيد يوسف عبدالساده288186

61دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعماد فاضل حمزة288984

62دبلومالحمزه31755القادسيةذكرمحمد كاظم عبد380319

63دبلومالحمزه31755القادسيةذكرسعد سلمان حمود239595

64دبلومالحمزه31755القادسيةذكرزهب  حمزة عبد288962

65دبلومالحمزه31755القادسيةذكررحيم خشان دهيم230631

66دبلومالحمزه31755القادسيةذكرحيدر عبدالعالي محمد288921

67دبلومالحمزه31755القادسيةذكرميثم حمادي جاسم271174

68دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعبود عليوي رميد228516

69دبلومالحمزه31755القادسيةذكرمحمد عبادي حران322071

70دبلومالحمزه31755القادسيةذكررائد كاظم محمد270981

71دبلومالحمزه31755القادسيةذكرمحمد حسن صالل247350

72دبلومالحمزه31755القادسيةذكرستار جبار هادي253561

73دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعائد نارص محمد271269

ي كريم253717
74دبلومالحمزه31755القادسيةذكرحيدر راضن

ي موس246173
ي حسوتن

75دبلومالحمزه31755القادسيةذكرراضن

76دبلومالحمزه31755القادسيةذكرنعيم خشان دهيم253894

ان جبار289014 77دبلومالحمزه31755القادسيةذكركاظم مب 

ان327863 78دبلومالحمزه31755القادسيةذكرحازم قاسم مب 

79دبلومالحمزه31755القادسيةذكرحسن بطاح بري    ج242949

ان كاظم381118 80دبلومالحمزه31755القادسيةذكرسعد مب 

81دبلومالحمزه31755القادسيةذكرصالح مهدي عبيد271615

82دبلومالحمزه31755القادسيةذكروسيم محسن شمران271649

83دبلومالحمزه31755القادسيةذكرمهدي كاظم يعقوب322113

84دبلومالحمزه31755القادسيةذكررعد صليهب عبيد227827

ن عبدالزهرة253840 85دبلومالحمزه31755القادسيةذكرباقر حسي 



86دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعالل هوب طاهر521443

87دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعالء طالب حمزة288224

ن236324 88دبلومالحمزه31755القادسيةذكرسيف علي حسي 

ن سيكو288103 89دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعلي حسي 

90دبلومالحمزه31755القادسيةذكرامجد عبدالكاظم هادي271622

ن243039 ن كريم حني  91دبلومالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

ن عباس حسن236234 92دبلومالحمزه31755القادسيةذكرحسني 

ن521430 93دبلومالحمزه31755القادسيةذكرفارس غالي عبدالحسي 

ي جبار234779
94دبلومالحمزه31755القادسيةذكرحاكم شمحن

ي288887
95دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعلي جواد حسوتن

96دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعلي صبيح عبد234642

97دبلومالحمزه31755القادسيةذكرفالح كاظم حمزة521424

98دبلومالحمزه31755القادسيةذكرحميد شاكر عبد521450

 محمدعلي230598
ن 99دبلومالحمزه31755القادسيةذكرمحسن حسي 

ن جواد322146 100دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعامر حسي 

101دبلومالحمزه31755القادسيةذكراحسان خضب  خزي521421

102دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعلي حمزة عبدالزهرة246154

ي381162
ن جواد حسوتن 103دبلومالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

ن حميدي271650 104دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعماد عبدالحسي 

105دبلومالحمزه31755القادسيةذكرجواد عقيل جواد327930

106دبلومالحمزه31755القادسيةذكرايهاب محمد جواد381236

107دبلومالحمزه31755القادسيةذكرمرتضن محمد مشكور271652

108دبلومالحمزه31755القادسيةذكراحمد ظاهر حميد322489

ن521500 109دبلومالحمزه31755القادسيةذكرقائد يارس حسي 

110دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعبدالزهرة كاظم صالح542461

111دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعلي غانم طاهر289057

112إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرسلمان نجاه وحيد260671

113إعداديةالحمزه31755القادسيةذكراحسان عبدالحمزة منشود234128

114إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرصباح رحيم حمود490572

115إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرحسن عبدالهادي محمد234572

116إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرفارس ارحيم ديري254012

117إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرصدام كاظم علي490614

118إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمحمد رحمان عبودي381409

1ماجستب الحمزه31755القادسيةذكراحمد مسعود شعالن289061

2ماجستب الحمزه31755القادسيةذكراسعد ستار اجبب 327924

 والي378022
ن 3ماجستب الحمزه31755القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

ن هديب عبهول245785 4بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

5بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحيدر عبدالكاظم سلطان551324

6بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرسجاد شاهر مطر261412

شاب521491 7بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكركرار حيدر رسر

8بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرصابرين عبدالحسن ظاهر243087

9بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرضياء كويت كريم233865

ن كاظم271634  امي 
10بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرمصطفن

ي هويدي381135
11بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرمحسن راضن

ن327884 12بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعبدهللا كريم عبدالحسي 

13بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرمحمد علي شالكة234478

14بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعلي ماجد عبدالعالي236276

ن260899 15بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرمحسن نعيم حني 



ي288176
16بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرامب  موس راضن

17بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرمحسن علي كاظم556209

ن273284 18بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرليث علي حسي 

ن234345  علي ياسي 
ن 19بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

20بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرسيف علي عبدالحسن260829

ن درويش جودة247068 21بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

22بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكررسول راهي سدخان271636

23بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحيدر عبدهللا صفر234362

24بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعالء رياض محمد380227

25بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرابراهيم صبحي فتاح246251

ن مراد عويز521455 26بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

27بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرفهد وحيد حمزة287838

28بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرجبار رزاق موس243544

29بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكررسحان علي جبر288865

30بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعلي حيدر سالم542413

31بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكراديب اياد حسن271647

ن رعد رحيم326445 32بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

33بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحسن وحيد كاطع242720

34بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعمار رزاق عبود246541

35بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرغيث وحيد حمزة232907

36بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرسجاد فرحان جحش288139

37بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكركرار احسان ارحيم521456

ن جواد كاظم381175 38بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرتحسي 

39بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحسن محمد علي381207

40بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعلي خليل هالل272867

41بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرماجد شنشول شعيوط270936

42بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعلي ناظم اعبيد327241

43بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرضياء كاظم عروش326600

44بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعلي محسن حنون236342

45بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرانور رزاق عبد273296

46بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرزيد علي عبدالحمزة234404

ي باوة289027
47بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحيدر باسر

ي كريم381178
48بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكركرار شمحن

49بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرسجاد كاظم همري    ع326781

50بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرمحمد رصح دلي322278

ن236259 51بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحسن عالء حسي 

52بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرماجد حميد عبيس253919

ن253945 53بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعبدالستار جبار عبدالحسي 

54بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرامب  علي غزاي273095

ي كريم327172 55بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرثامر لعيبر

56بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكراثب  احمد مهدي236296

57بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعلي عبيد صيوان490597

58بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعلي طالل هادي270876

59بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكراحمد هادي محسن233915

ي490598
60بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعالء خضب  هاتن

61بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكركرار عماد مرتضن322583

ي مرهون327876
62بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعدنان لوت 

63بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرمخلد راهي وفقان322385



ي ساجت490585 64بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرسالم صبر

65بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحيدر كاظم ناهي253949

66بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرصباح رزاق عبد234201

ن عبد239705 ن عبدالحسي  67بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحسني 

68بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرظاهر عبدالحسن ظاهر253678

69بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعبدهللا فارس ارحيم270993

70بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرسجاد رحيم عبدالعباس377847

غام يوسف مب 521478 71بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكررصن

ي ساجت327934 72بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرسامر صبر

73بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعلي كريم ربيط556930

ن322062 ن عزوز حسي  74بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

ن رحيم جواد322051 75بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرتحسي 

76بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرقاسم غالي جبار234741

ن حمزة228676 77بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرليث حسي 

78بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعمار رسول عبدالزهرة236334

79بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرضياء كاظم سعدون247140

80بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحيدر صلهيب عبيد253554

81بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرمحمود صاحب عبدالمحسن380253

82بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرايناس قاسم عبد288869

ن326848 83بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكررضوان علي حسي 

84بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعماد عبدهللا عطية246108

85بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكراحمد ناظم جبار236332

86بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعداي عبدالباري كتاب289089

87بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرنارص عبد سلمان289023

88بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرمحمدالباقر ناظم محمد247290

ن طالب عسكر271308 89بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

90بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعلي نزار حميد271660

91بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرمحمد حاكم غالي228536

92بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعلي حسن مكيف234691

93بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرزيد ازهر ماسر326656

94بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرصفاء حسن شمران232950

95بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرباسم سلمان نعمه288872

ن236300 96بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرمسلم علي حسي 

97بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكراحمد جبب  يارس288995

98بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكركرار عباس جدعان327848

99بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعباس هدهود رسم236331

ن كاظم239943 100بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرامب  حسي 

ي محمد342516
101بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعلي راضن

ن كريم542458 102بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكروليد حسي 

103بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرسجاد محمد عبدالحمزة288906

ي327116
 علي ماسر

ن 104بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحسني 

105بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكراحمد محسن عليوي253985

106بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكراحمد عاطف عباس253689

107بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرجواد عبدالكاظم صالل253843

108بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرمحمد عبد سلمان327130

109بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكراحسان ناظم شاكر380392

110بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرسليمان كريم عبدالحسن287929

111بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعلي كامل جميل253875



112بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرضياء محارب براك381209

113بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعقيل جاسم محمد521438

114بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرمحمد حسن خضب 287820

ي239460
115بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرمصطفن ازهر ماسر

116بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعباس كاظم سلطان273362

117بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعلي عبدالرزاق عبدالصاحب243114

118بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحيدر لفته عبد322202

119بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكراسامة يارس ثامر542463

120بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرمهند عباس حلبوص242760

121بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكررامي سالم تايه236311

ي عطية236314
122بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكراحمد راضن

ي228463
123بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرمحمد ماجد غبن

124بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعامر مالك حسن271407

ن عدنان شناوة288993 125بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

126بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرانور طه محسن322638

ن نارص عذاب381229 127بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

128بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرباقر محسن ناهي490561

 والي270856
ن 129بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرنوار حسي 

130بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعلي سلمان عكروش271299

ن236299  علي حسي 
ن 131بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

ان محمد253851 132بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرسجاد مب 

133بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرمرتضن مطرود ذهنون236326

134بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرمحمد جليل حسن521439

ن322128 135بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرمنصور غالي عبدالحسي 

136بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعباس لفته فنغش236320

137بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكراحمد محمد شهيد288821

138بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحيدر قاسم عبد236312

139بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرسجاد علي جبر322265

140بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكروائل جابر راهي247271

ي232795
141بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرقاسم موس راضن

ي234850
142بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحسن علي دوسر

143بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعمار عباس ساهي254005

144بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكربسام عبد كاظم246266

145بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحيدر جاسم تركي288806

ن خضب 271017 146بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعلي حسي 

147بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرمصطفن جواد فليح490613

148بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعباس جيجان فضيل326922

149بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكررسل قاسم كريم381231

ن عبدهللا صفر234326 150بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

151دبلومالحمزه31755القادسيةذكرمحسن حسن يوسف327805

152دبلومالحمزه31755القادسيةذكريوسف رزاق مرهون271187

153دبلومالحمزه31755القادسيةذكرمحمد جواد ثائر عسكر270987

154دبلومالحمزه31755القادسيةذكراياد عباس عبدالحسن289062

ان236318 155دبلومالحمزه31755القادسيةذكررائد كريم مب 

156دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعلي قاسم محمد247166

ن271303 157دبلومالحمزه31755القادسيةذكرمنب  يحب  شني 

ن233890 158دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعباس غالي عبدالحسي 

159دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعلي هادي عبدهللا271617



ي272913
160دبلومالحمزه31755القادسيةذكرقحطان عدنان شمحن

161دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعلي منديل حمزة239685

ي261243 162دبلومالحمزه31755القادسيةذكرماجد بالسم لعيبر

163دبلومالحمزه31755القادسيةذكرخالد سلمان مريسل234383

164دبلومالحمزه31755القادسيةذكريارس علي عبدالعالي490610

165دبلومالحمزه31755القادسيةذكركرار عباس كاظم261475

166دبلومالحمزه31755القادسيةذكراحسان تكليف حاتم380125

167دبلومالحمزه31755القادسيةذكرحميد محسن كشيش271629

ن حميد دخيل253921 168دبلومالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

169دبلومالحمزه31755القادسيةذكركاظم نضال كاظم288857

170دبلومالحمزه31755القادسيةذكرسليم نارص دخيل289223

ن قاسم عكموش234520 171دبلومالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

172دبلومالحمزه31755القادسيةذكركرار نجاح كاظم327638

173دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعمار محمد مهدي271282

174دبلومالحمزه31755القادسيةذكررامي حمدي زغب 289007

ي524832
175دبلومالحمزه31755القادسيةذكريارس حسام شاتن

176دبلومالحمزه31755القادسيةذكرحازم محمد كاظم552342

 والي234661
ن 177دبلومالحمزه31755القادسيةذكرسيف حسي 

178دبلومالحمزه31755القادسيةذكراحمد كاظم عليوي271264

179دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعباس فاضل عبدعلي381193

180دبلومالحمزه31755القادسيةذكراحمد حسن جاسم253859

181دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعلي حسون صعيل246469

182دبلومالحمزه31755القادسيةذكرحارث فارس رحيم270943

183دبلومالحمزه31755القادسيةذكرخرصن عباس عاجل236254

184دبلومالحمزه31755القادسيةذكراحمد حسن عجة239572

185دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعلي صباح طعمة288136

186دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعالء قابل عبيد236316

187دبلومالحمزه31755القادسيةذكررافد محمد هويدي253928

ي232875
188دبلومالحمزه31755القادسيةذكرثائر سعيد كويضن

189دبلومالحمزه31755القادسيةذكرهليل طهيمز عكلة271646

ي289080
ن كاظم شاتن 190إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

191إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمحمد محمود وحيد288834

192إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمحمد جبار محمد288230

193إعداديةالحمزه31755القادسيةذكراحمد سوادي سلمان234464

194إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرحيدر رصح دلي273122

 تركي عطية288939
195إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمصطفن

196إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرسجاد باسل حسن234306

197إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرحيدر حسن وحيد289229

198إعداديةالحمزه31755القادسيةذكراحمد هديب عبهول247632

199إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعبدهللا نزار شاكر270967

 علي طوير521434
200إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمرتضن

201إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرحسن يوسف مب 521481

202إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعلي نجم عبدهللا322095

 علي253675
ن 203إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمخلد حسي 

ي521446
204إعداديةالحمزه31755القادسيةذكراحمد غالب شاتن

205إعداديةالحمزه31755القادسيةذكراسعد محمد جاسم234651

206إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمرتضن صالح براك490605

207إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرامجد ابراهيم زاير253795



208إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعباس فهد رحيم227841

209إعداديةالحمزه31755القادسيةذكركاظم محمد زغب 521436

210إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرحامد عبدالحسن طارش272996

211إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرسجاد تركي جخن381188

ن327648 212إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرفهد ناجح حسي 

213إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعقيل حميد عناد521482

214إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعالء كاظم معارج232743

215إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرصدام سعيد عرين272891

216إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمؤمل نجم عبد327664

217إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرسجاد جبب  يارس253903

218إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرحسن مهدي راهي247221

219إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرفراس رياض زغب 239444

ن فليح حسن289182 220إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

 علي260952
ن 221إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمحمد حسي 

ي228012
222إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرامب  علي حسوتن

223إعداديةالحمزه31755القادسيةذكروليد محسن مشغيب236338

224إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرقاسم عبدالعلي طاهر490571

225إعداديةالحمزه31755القادسيةذكراحسان عبيد جاري490616

226إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرنارص جواد فليح288143

ن236344 227إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرسجاد كاظم حسي 

228إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمصطفن احمد شالكة239926

229إعداديةالحمزه31755القادسيةذكريارس محمد محسن288926

230إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمنتظر تركي جخن381214

231إعداديةالحمزه31755القادسيةذكراحمد رفيج عطية238200

232إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرسجاد جابر عبد272970

233إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعالء حسن طعيمة521451

234إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمجيد محسن منىسي271152

235إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعبدهللا سليم بردان288945

236إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرسيف عبدالعلي طاهر521499

237إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمرتضن جواد كاظم490589

238إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعلي عبدالسادة حرجان238205

239إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمسلم شالل جبب 381206

240إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرظافر عبيد خضب 322135

241إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمنتظر يحب  صالح380196

242إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعلي حسن عبهول242868

243إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمحمد ناجح عودة228490

ن مناجي فهد271202 244إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرحسني 

245إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعلي نارص رحيم287795

ن327376 246إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرصادق سليم عبدالحسي 

ي327957
247إعداديةالحمزه31755القادسيةذكراحمد مزهر باسر

248إعداديةالحمزه31755القادسيةذكربشب  عبيد درهم271127

ان236319 249إعداديةالحمزه31755القادسيةذكروليد كريم مب 

250إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرسجاد عبدالكاظم ابراهيم327261

251إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمؤمل رحمن محمد253891

252إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمرتضن عبدالرسول جبار253913

253إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرحسن كريم ربيط247606

ن جبوري490599 254إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمرتضن حسي 

ن جبوري490601  حسي 
255إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمصطفن



256إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرسالم شاكر موات230491

ن327033 257إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرسالم رحيم حسي 

258إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعباس سعد وحيد271663

259إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعباس غايب هوال490558

260إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمصطفن عبديونس زياد272875

261إعداديةالحمزه31755القادسيةذكراحمد فرحان مطرود490582

262إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعلي رعد رحيم227988

ن243744 263إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعباس نوري حسي 

264إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرامب  علي كاظم247451

265إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرسجاد علي عبدالواحد322622

266إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعلي حسن بطاح247593

267إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرامب  رزاق زاير322454

268إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرسجاد تركي شطنان238214

269إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرصفاء حسن والي253595

270إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمرتضن عالوي حسن271077

 منتظر تركي289086
271إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمصطفن

ن272881  علي حسي 
272إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمصطفن

273إعداديةالحمزه31755القادسيةذكراحمد محمد شدهان289083

274إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرنعمان رزاق كامل234018

275إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمصطفن مرتضن جاسم273005

276إعداديةالحمزه31755القادسيةذكراسدحيدر عبدالعباس عجة327911

277إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرسجاد رائد عباس253668

278إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعبدهللا رزاق موس270867

279إعداديةالحمزه31755القادسيةذكركرار هاتف اعطيه236317

ي490576
280إعداديةالحمزه31755القادسيةذكركرار رحيم كاتن

281إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعبدالكاظم رزاق كامل234448

282إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرطه محمد خميس239370

283إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرحيدر كريم احميد234071

284إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمنتظر عبدالكاظم ابراهيم327348

285إعداديةالحمزه31755القادسيةذكراسعد محسن حمد261562

 علي جبر322664
ن 286إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

ن هادي عبدالصاحب542460 287إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

288إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمحمد عبدالحسن طارش272942

ي جابر273056
289إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعبدهللا راضن

290إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعباس عامر فيصل327703

291إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرحسن سالم جبار521503

292إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعماد رحيم عبدالعباس521493

293إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرفالح خضب  عباس480517

ي271032  مكي راجر
ن 294إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

295إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمحمد حسن هرباد287937

296إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعلي فرحان جحش289106

ن احمد محمدرضا238297 297إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

298إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرامب  صباح جفات272853

ي261505 ف غازي عبدالنبر
299إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرارسر

300إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعلي يارس حمود327411

301إعداديةالحمزه31755القادسيةذكررسحان عدنان حسن234142

302إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرجعفر محمد كبوري288251

303إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرغدير هادي كاظم273246



ن نجم عبدهللا321950 304إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

305إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرانور صباح جفات236266

306إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعبدالكريم سلمان مريسل272976

307إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمحمد حسن عبهول289081

ن عباس260657 308إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

309إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرفاضل عبدالعباس عجة238312

310إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمحمد عبدالهادي محمد261541

ن كاظم273078 311إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعلي حسي 

312إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمصطفن جيجان فضيل272835

313إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمحمد نزار ساجت490607

ي محمد322574
ن
314إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمصطفن كاف

ن نعيم عجة490566 315إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

316إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعلي رياض حمزة84808

ي حليم كريم260864
317إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرهاتن

ن قاسم محمد326679 318إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

319إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمصطفن احسان ارحيم239792

320إعداديةالحمزه31755القادسيةذكراحمد جواد ابوالجل273131

321إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرصباح محسن عبدالسادة253990

322إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرامب  علي رحيم289087

323إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعلي محمد حسن327654

324إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرسجاد علي هادي261049

325إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرسجاد عبود عليوي260752

ن261639 غام محمد حسي  326إعداديةالحمزه31755القادسيةذكررصن

ي محمد327942
ن
327إعداديةالحمزه31755القادسيةذكركرار كاف

328إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرسجاد جابر راهي270977

ن عباس وحيد232767 329إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرحسي 

330إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرحاتم كاظم جاسم270860

ي521449
331إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرخالد غالب شاتن

332إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرنائل جابر راهي236309

333إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعلي كاظم جاسم380106

334إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعبدالجواد منهل وفقان381147

335إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمرتضن جيجان فضيل272900

336إعداديةالحمزه31755القادسيةذكركرار حيدر كامل521498

337إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرحيدر عباس هادي238372

338إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرعباس قاسم محمد490611

339إعداديةالحمزه31755القادسيةذكروسام ارشد فليح236343

340إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمحمد محارب براك253882

341إعداديةالحمزه31755القادسيةذكراياد كاطع ساجت378046

342إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرذياب مراد عويز521452

343إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرامب  احمد كاظم289073

344بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرسعد فاضل مظلوم271373

345بكالوريوسالحمزه31755القادسيةذكرعدي عواد هادي287942

346دبلومالحمزه31755القادسيةذكرحيدر عبيس عبادي234680

347دبلومالحمزه31755القادسيةذكرمجيد طالب عبدالحسن253737

348دبلومالحمزه31755القادسيةذكرثائر كريم دهش234824

349دبلومالحمزه31755القادسيةذكرحيدر حسون محسن234100

350دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعباس علي عبداالئمة253695

351دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعامر كاظم مطرسر271657



352دبلومالحمزه31755القادسيةذكركاظم حمزة ناهي236321

353دبلومالحمزه31755القادسيةذكرانور حسن موس247252

354دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعادل عشان جبر253724

355دبلومالحمزه31755القادسيةذكرحيدر هادي جحالي322339

ن جليل ابراهيم242978 356دبلومالحمزه31755القادسيةذكرحسني 

357دبلومالحمزه31755القادسيةذكرمصطفن عبدالحمزة شمران271633

ن288192 358دبلومالحمزه31755القادسيةذكرعلي عبدالزهرة عبدالحسي 

ن شعالن228414 359دبلومالحمزه31755القادسيةذكرحسن عبدالحسي 

360إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرقاسم مهدي جياد246410

361إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرحاكم ضايع جياد381224

362إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمسافر عباس محمد260711

 تركي عطيه253542
363إعداديةالحمزه31755القادسيةذكرمرصن

دالل تركي شطنان234767
1ماجستب الحمزه31755القادسيةأنبى

اشواق علي عبد253933
2ماجستب الحمزه31755القادسيةأنبى

3بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىارساء عبدعلي خضب 380527

4بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىكفاية دنيف عويس246334

5بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىهديل عطية غازي272934

6بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىقيسة محمد سهيل381132

7بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىمواهب ساهي ساجت271619

8بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىصبيحة جبار ساجت490543

9بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىاري    ج عدنان شناوة288063

ن234559 10بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىاشواق حبيب حسي 

11بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىزينب نعيمة شنيبر287748

12بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىندام عبدالكاظم صالل253548

13بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىصابرين عودة خلف322177

ن253804 14بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىامال عدنان حسي 

15بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىامل ناظم كاظم271402

16بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىسارة عبدالسادة عبدزيد288129

17بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىافراح لطيف نعمة380605

18بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىرماء احمد محمد340589

19بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىلمياء حسن جديس236339

نور هادي جمالي287741
20بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبى

21بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىزهراء جواد عبدالكاظم271388

22بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىنورس ناظم حرمن230430

23بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىخديجة جميل حرجان521428

24بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىليل خميس عبد271638

25بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىزينب خنجر عوده490602

ن490595 نورا علي حسي 
26دبلومالحمزه31755القادسيةأنبى

27دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىاعتقاد كامل بعيوي234715

28دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىرؤى عبدالزهرة نغيش253565

29دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىاسماء فاهم عزيز234424

ن490547 30دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىرساء كريم عبدالحسي 

31دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىزينب سعد هرباد326898

32دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىزيتون احتيوي ابسيس381181

33دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىامينه صالح محمدرضا245835

34دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىحوراء رمضان محمد228266

35دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىهيفاء كاظم زغب 239726

زهراء عبدالسادة علي322657
36دبلومالحمزه31755القادسيةأنبى



37دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىخلود عواد شاكر288081

38دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىارساء عبدالسادة عبدزيد380835

39دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىنجالء عبدالحسن طارش236322

ي حسن271611
40دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىزينب راضن

41إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىماجد حميد زغب 381219

42إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىزينب عنون عودة253954

43إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىرباب مراد عويز490569

44إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىرنا خميس عبد243470

1ماجستب الحمزه31755القادسيةأنبىبشائر حسن مهدي260772

2ماجستب الحمزه31755القادسيةأنبىهند ناظم كزار271659

3بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىايمان مخيف حاتم254002

4بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىهاجر اسماعيل هادي233984

5بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىفاطمة منديل حمزة239670

ابتهال تركي جراب271023
6بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبى

7بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىكوثر حسن جنيوي381196

ن271654 ن شني  8بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىرسور حسي 

ي289038
9بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىحنان خضب  هاتن

10بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىهيام مهدي راهي253745

11بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىحوراء لطيف زغب 271325

زهراء علي كاظم270999
12بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبى

13بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىزهراء كريم حمزة326950

14بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىفرقد جاسم تاية289047

15بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىمروة عبدالسادة جفات270898

16بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىخديجة صالح عبدالحمزة288012

17بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىمريم جابر عبيد234833

18بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىلمياء عبدالكاظم مزهر322158

19بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىوصال عبدالجليل محمدرضا232998

20بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىزينب طالب عجة327853

21بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىسعاد جاسم محمد234036

سيوف عبدالعلي طاهر322212
22بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبى

23بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىغفران ثامر عبيد287855

24بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىنورا شاكر سيكو239491

ن234856 25بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىرباب حبيب حسي 

26بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىغفران قاسم كريم380276

27بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىندى ناظم كزار273343

28بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىضح فرهود هالل236337

29بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىانوار فيصل مرهون242996

30بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىلقاء كاطع دحام246131

ي حاتم253832 31بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىزهرة ناجر

32بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىدعاء جابر عكل239556

33بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىدنيا عباس هادي253847

ي322225
34بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىزينب علي ماسر

ن234511 35بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىهدى كاظم حسي 

36بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىمريم رحيم راهي245803

37بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىسمر سعد فزاع288935

38بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىنورس حسن مكيف234864

39بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىسحر سعد فزاع289101

ي عطية271085
40بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىهالة راضن



41بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىزهراء عبدالرحيم ماسر287984

42بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىشمس جاسم تاية289043

43بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىهناء عبدالكاظم مزهر327080

44بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىمروه محمد خميس239346

45بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىساره سالم محمد236315

46بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىرغد تكليف حاتم288209

47بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىسناء عبدالكاظم مزهر380215

48بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىمريم عدنان كريم490615

49بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىهدى باقر مجبل288164

50بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىخمائل جبار عبدهللا234580

51بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىنور فليح مهدي261158

52بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىسارة لطيف كاظم289052

53بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىفرقد كاظم غافل242850

54بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىرقية حاكم ضايع380144

ن236336 55بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىابتسام صحيو حسي 

ن حامد جندي247186 56بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىبني 

57بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىنور عدنان جابر289078

58بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىسارة عبيد درهم322538

59بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىفردوس فيصل غازي234860

60بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىهموم فيصل غازي236229

61بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىسناء عيدان عبدالحسن228387

ي551326 علياء غازي عبدالنبر
62بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبى

63بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىهبة خنجر عودة327150

64بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىهبة حيدر عبيس234866

رجاء اعطية مجلي247030
65بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبى

66بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىهدى احمد محمد271329

رندة علي كاظم378745
67بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبى

 علي271214
ن 68بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىنورالهدى حسي 

69بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىزهراء كاطع شلج270862

ن سيكو272948 70بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىهبة حسي 

71بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىايات عباس كاظم253936

72بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىنىه هاشم محمد271291

نور حيدر عبدالعالي288915
73بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبى

74بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىرشا حارس كامل236330

ي521441
75بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىزينب شاكر راضن

ن322545 76بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىرحاب هريسه ياسي 

77بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىايمان كاطع شلج236295

78بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىسار فارس رحيم254011

79بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىسارة فيصل مرهون288091

80بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىايمان سعد صالح234499

ن عبيد327183 ن حسي  81بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىامي 

82بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىنهاد عباس زغب 253996

83بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىريم ميثم عبيد253773

ن سامر عبدالرزاق253934 84بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىياسمي 

85بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىنادية جبار سوادي228300

86بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىبشائر عذاب مطرود234848

ان محمد253571 87بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىايناس مب 

88بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىمريم زهب  حمزة271656



ن288891 89بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىايمان صحيو حسي 

90بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىصفاء نعيم ضايع326831

91بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىزهراء عذاب مطرود234700

اد260974 92بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىفاطمة جخيم رسر

93بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىسحر فرهود هالل236335

94بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىنور عبدالسادة عبدزيد288236

95بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىارساء فاضل مظلوم261382

96بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىنىه سالم محمد253888

97بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىزينب رزاق جواد228440

98بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىغفران فيصل مرهون271377

99بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىنور سوادي عبيد271060

ي كاظم288862
100بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىمواهب راضن

صابرين علي عبدالسادة234844
101بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبى

شاب فليح261454 102بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىازهار رسر

103بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىنور حسن مكيف242742

104بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىمنار عبدالساده جفات270904

105بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىرسل ميثم عبيد232813

مروة عبدعلي عبدالرسول253912
106بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبى

هيفاء هادي مجلي271273
107بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبى

108بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىرغد ناظم عبد253841

109بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىزينب محمد جواد236333

110بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىحوراء عقيل جواد273317

اوصاف علي يحب 273145
111بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبى

112بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىعذراء جواد فليح271251

113بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىرباب جميل وهاب490603

هند علي شالكة253925
114بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبى

115بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىرسل عدنان جابر253946

116بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىحوراء محيسن محمد322596

117بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىرجاء خالد جبار271640

هبة ظهران دلي273071
118بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبى

119بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىزهراء جابر سيكو234113

120بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىشيماء زهب  حمزة234588

121بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىسلوى كريم شياع289034

122بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىزينب احمد جالوي236227

123بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىزهراء نارص رحيم287808

ن غاوى321978 124بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىزهراء حسي 

125بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىغدير كامل جابر246359

126بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىنوال جبار محمد246190

ن هرباد253814 127بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىسارة حسي 

128بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىارساء ناظم عبد253842

ي287954
129بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىسهام رسول شمحن

130بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىزينة كاظم محمد271370

ن381241 131بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىفاطمة كريم عبدالحسي 

ن عودة خلف322397 132بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىياسمي 

133بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىعذراء عبدالجبار فرج253908

134بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىبتول حسن مهنا273103

135بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىوسام عبدالسادة حرجان234791

136بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىهبه عبدالكريم حجيل167583



137بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىورود حمزة عبيس271145

138بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىرقية جابر عبد271207

139بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىزينب كاظم عليوي271614

140بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىبتول خالد جبار271648

141بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىنبأ رياض عبدالحمزة271631

ن عبدهللا عبدالعظيم271355 142بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىحني 

143بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىفرح عبدالهادي مايع242781

ن فاضل253983 144دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىزينب حسي 

145دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىمبن جبار عبدهللا234553

146دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىانعام جفات حرمس322122

147دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىصابرين عقيل ساجت261100

148دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىزينب فيصل كاظم327767

149دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىهبة احمد فليح234081

150دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىورود فيصل غازي234841

151دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىبتول سالم محمد234154

ي ساجت381190 152دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىعهود صبر

153دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىاسماء يحب  صالح322676

154دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىجنان مجيد سمب 236282

155دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىزهرة ميثم رزاق247111

156دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىايمان عدنان شناوه288874

157دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىانتصار عبدالهادي محمد236327

158دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىمريم جبار محمد246230

منال تركي جراب253865
159دبلومالحمزه31755القادسيةأنبى

160دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىنور حازم ناذر270929

161دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىعهود عبدالرضا عبدربه273042

ن521432 162دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىاالء يارس حسي 

163دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىفاطمة حسن مهدي260696

164دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىارساء عبدالزهرة جبار234179

ي521485
165دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىسناء مراد هاتن

166دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىفاطمة جواد كاظم322286

167دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىاسماء عبدالجبار فرج253578

168دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىغفران عباس كاظم261130

169دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىخديجة جبار حمزه239813

 علي271658
ن 170دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىتيسب  حسي 

171دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىنجالء بدر كطفان230461

ن حبس270958 172دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىرجاء حسي 

ن253708 173دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىعلياء محمود حسي 

174دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىزينب جليل ابراهيم243492

175دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىغفران وليد جميل238272

 علي272985
ن 176دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىنىه حسي 

هللا خيون236302 177دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىزهراء خب 

178دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىاري    ج حمزة عبيس322151

شهربان حسن علي228103
179دبلومالحمزه31755القادسيةأنبى

180دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىنور طالل مهدي270890

ين حازم ناذر270916 181دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىشب 

ختام علي عبد273014
182إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبى

183إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىزهراء قاسم كريم381167

184إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىزينب حكمت حمزة247439



185إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىفاطمة علوان هادي260631

186إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىنور نجم عبدهللا322195

187إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىصابرين سالم محمد288965

188إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىابتهال عطاهلل خوين289175

189إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىنور داخل جبر261199

190إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىبراء نبيل جواد521495

191إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىشذى عالوي فاهم378589

ن رزاق عبود273175 192إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىبني 

193إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىوجدان رحيم عناد380335

194إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىزينب علي كريم380823

 علي378075
ن 195إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىهاجر حسي 

196إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىرسل عبد اللطيف عباس273116

197إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىارساء رائد رشيد287913

ن322611 198إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىوالء عدنان حسي 

199إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىزهراء باسم حمزة272863

200إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىمريم حسن صالل271099

201إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىبنت الهدى حيدر عبدالعالي287969

202إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىزهراء مسافر عباس260727

203إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىفاطمة زهب  حمزة273331

204إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىرحاب حيدر اعطية288198

205إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىحوراء علوان عبيس490538

206إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىزينب حمزة مجدي234599

ن جواد كاظم381158 207إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىبني 

208إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىايمان محمد حسن327679

منال تركي عاشور273087
209إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبى

210إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىفاطمة شهيد يحب 247576

211إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىمريم غازي جبر228189

212إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىامل سلمان نعمة326742

213إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىسارة اسماعيل هادي238398

214إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىرقية صالح حسن542404

215إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىايمان جواد فليح326767

ن رسحان ضعيف381153 216إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىحني 

217إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىغدير ترتيب عبدالحليم289111

218إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىزهراء ستار اجبب 378534

219إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىزينب تكليف حاتم289109

دعاء علي مهدي490590
220إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبى

ن سوادي هلوس253981 221إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىبني 

222إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىنورا عواد كاظم272928

 علي260998
ن 223إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىحوراء حسي 

224إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىختام حسون سلطان236340

225إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىمنال عطاهلل خوين289094

226إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىايالف محمد مدلول234812

ن حسن جبار230688 227إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىحني 

228إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىرقية عباس مطرود233998

229إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىرسى فرهود هالل234734

230إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىهدى عباس حسون272827

231إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىاسيل اركان كامل273257

232إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىنبا سعيد كويض272840



ي جبار239615
233إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىصابرين منحن

234إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىثريا احمد فاهم272849

235إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىبهاء فيصل محمود490588

236إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىحوراء عبدالجبار فرج271278

دالية فاضل عبدعلي380298
237إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبى

238إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىسمر شذر كطفان521502

239إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىنرجس ميثم عبيد260811

240إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىنور قاسم محمد287871

241إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىزهراء عدنان جابر533972

ي كاظم288849
242إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىرواء راضن

زمن فاضل عبدعلي380236
243إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبى

244إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىفاطمة حميد دخيل238303

ي مرهون327306
245إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىعفراء لوت 

246إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىاية اسعد خلف273269

247إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىسارة جودة طالب239968

ي كريم381200
248إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىايات شمحن

249إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىنوال عطاهلل خوين289091

ن فاضل طراد236306 250إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىبني 

251إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىزينب سلمان نعمة326697

252إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىزينب فيصل مرهون490596

حنان تركي عاشور239513
253إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبى

254إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىدعاء سعيد ابوهودة247089

255إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىغفران عواد كاظم272919

256إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىزينب حسن طالب223601

257إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىارحام عالء حامد238229

258إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىتبارك عدنان منشد273228

259إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىزينب عبدالكاظم سدخان380079

260إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىعذراء وليد جواد261517

261إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىطيبة حيدر عبيس236216

262إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىسجودة محيسن محمد542411

263إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىذكاء رياض زغب 246497

264إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىمروة غازي جبر236313

ي كاظم381184
265إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىريام راضن

266إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىنور باسم راهي273027

267إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىهبة رزاق عبود247642

268إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىهدير عبدهللا جابر381122

269إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىزهراء حسن جبار230729

270إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىزهراء جواد داخل260742

271إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىايمان فرهود هالل234724

272إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىمبن عاشور شياع260921

273إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىدعاء عبدالحسن طارش273019

274إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىهديل اركان كامل289098

ن باسم حمزة261259 275إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىبني 

ى كامل محرج273160 276إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىبرسر

277إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىايمان رزاق موس247506

فاطمة علي طوير236345
278إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبى

279إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىليل حمزة مجدي234609

280إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىحوراء كريم شاكر236341



281إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىفاطمة حسن يارس261396

282إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىهبة قاسم كاظم289075

 والي378805
ن 283إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىهناء عبدالحسي 

284إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىامنة سالم محمد289103

285بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىصباح عاشور شياع253700

286بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىلمياء صالح رشيد253989

287بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىهيام عبادي داهي381202

288بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىزينب خضب  عباس236226

289بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىرجاء عبدالحسن جهيل233046

290بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىسهاد سعيد حمودي234547

291بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىزينب سوادي عبدعلي519649

292بكالوريوسالحمزه31755القادسيةأنبىمريم عباس ضايف253972

سعدية زغب  والي239829
293دبلومالحمزه31755القادسيةأنبى

ن شعالن243795 294دبلومالحمزه31755القادسيةأنبىرباب عبدالحسي 

نجاة تركي نهات254008
295دبلومالحمزه31755القادسيةأنبى

296إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىاحالم شالش مرشد521445

297إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىحميدة خطار ادريس326984

ي صالح جرو239476
298إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىاماتن

299إعداديةالحمزه31755القادسيةأنبىمبن حسن مهدي288220

ن496163 1دكتوراهالسدير31756القادسيةذكرهاتف لفته فتي 

2ماجستب السدير31756القادسيةذكرحيدر عمار كريم327852

هللا126385 3ماجستب السدير31756القادسيةذكريونس حبيب خب 

4ماجستب السدير31756القادسيةذكراحمد سموال كريم327813

5بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعباس هالل خضب 119081

6بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمحمد عزيز ابراهيم327610

7بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعبدهللا كاظم جاسم151633

8بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرفاهم ادريس لفته327675

ي شاكر118861
9بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمحمد تف 

ن موس125620 10بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعيدان حسي 

11بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمحمد محسن ساجت326488

12بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكراحمد دورس محمد125652

13بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكراحمد عبدالزهره حمزه167003

14بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكراحمد هاشم عبود137888

15بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرقيس حسن كمون167365

16بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعباس مؤتمن كريم119106

17بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكركاظم نارص حسون125960

18بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرجبار صالح والي493286

ن118885 19بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعبدالباري عبدزيد حسي 

20بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعدي جابر طارش153711

21بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعباس حمزه عيدان137627

ي137915  علي ححر
ن 22بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرتحسي 

23بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمؤيد جواد عبد328010

24بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمثبن نجاح حسن119068

25بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرقاسم محيسن عطية493443

26بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرنزار كاظم جالب299452

27بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرضياء فليح حبيب493687

28بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرفرحان كريم عبدعلي137603

29بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرصادق سلمان حسن126208



30بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكررعد جبار رمضان118777

31بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرطالب حسن روضان118887

32بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعادل صالح مهدي126238

هللا154894 33بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحازم حبيب خب 

34بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكراياد داخل هجوج512571

35بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعدنان مجيلي كاظم126104

36بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمصطفن سعدون مسلم380560

37بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعلي محسن ساجت125983

38بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكررعد ناهي ديلي380312

 علي493345
ن 39بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحيدر حسي 

 تركي مهدي327615
40بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمثبن

41بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكروسام ناظم محمد154664

42بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمحمد ساهي ارحيم118790

43بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمحمد جدوع ساجت380377

44بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحازم عبود جابر125846

45بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرهاشم ادريس لفته155006

ن118742 46بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحسن شاكر حسي 

47بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعباس جابر حمزة125271

48بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعلي دهام ذياب327916

49بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرناظم جبار عبد151940

ن ابوشنة118734 50بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعلي حسي 

51بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعلي رزاق شمران328818

52بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحيدر ابراهيم جفات328906

53بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكررائد يوسف نارص137743

ي زغب 327521 54بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعلي مب 

55بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرنور رياض كاظم126424

56بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرجميل عودة كاظم327977

57بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمحمد فيصل جاسم126086

ن167321 ن حسي  58بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرطه ياسي 

59بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعادل دهام ذياب327785

60بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمحمد جاسم بحت154987

61بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرامجد كاظم جبر118918

62بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعلي رشيد كريم222623

ن حازم حميد471567 63بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحسي 

64بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكراحمد عجىمي كريم299480

65بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحسام عدنان نعمة328751

66بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرسجاد حسام كاظم327839

67بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرسجاد حمزة ارحيم493149

68بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرخالد صاحب ساجت137923

69بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرفليح حسن جبار328652

70بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحيدر عدنان نعمة493430

71بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكراسامة راهي شاكر150698

72بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعلي رياض كاظم154147

73بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمحمد شاكر جعاز167206

74بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعلي مهدي عبود126436

75بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمنتظر حسام كاظم137633

76بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمصطفن كطران كاظم327756

77بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعلي ناظم جبار493386



ن118836 78بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرسلوان جابر حسي 

79بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمحمود سلمان وادي493091

80بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحسن سليم حجيل493448

81بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعلي ماجد عالوي222569

82بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحيدر عادل عبود327669

83بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرجعفر كاظم نارص125947

84بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعلي عبدهللا جنجون125702

85بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكركمال جفات خماط471592

86بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعباس راهي ارحيم521407

87بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحيدر عباس محسن125769

88بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرانور رحمن جحيل150660

89بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرظافر رعد هادي326822

90بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرسجاد محمد نارص327692

91بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرقاسم عبدالرضا زاير126047

ي118865
92بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرميثم محمد تف 

93بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمصطفن قايد عبد137729

94بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرجعفر ناظم محمد137331

95بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعلي حسن شعيل493277

96بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمرتضن وزير موس167108

97بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرامب  نعمان عبدالرزاق493663

98بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرزين العابدين ناظم محمد137343

99بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعلي هاشم عبدالرضا327478

100بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعباس فاضل جبر154033

101بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرانور جواد كاظم118831

ي الطيف137763 102دبلومالسدير31756القادسيةذكرقحطان راجر

103دبلومالسدير31756القادسيةذكرعلي جابر غانم137787

104دبلومالسدير31756القادسيةذكرجابر يارس عبود118850

105دبلومالسدير31756القادسيةذكرحمزة ارحيم شنيف327965

106دبلومالسدير31756القادسيةذكرمحمد حسون جبر125132

ن493288  زكي حسي 
ن 107دبلومالسدير31756القادسيةذكرحسي 

108دبلومالسدير31756القادسيةذكرعباس سلمان عبيس137723

109دبلومالسدير31756القادسيةذكرحمزه مجذوب عوده137657

110دبلومالسدير31756القادسيةذكرحسن علي فنغش125631

111دبلومالسدير31756القادسيةذكروسام حامد عوده151112

112دبلومالسدير31756القادسيةذكرخليل جدوع ساجت167414

113دبلومالسدير31756القادسيةذكرماجد عالوي حنتوش118874

114دبلومالسدير31756القادسيةذكرعزام ناظم علي118858

115دبلومالسدير31756القادسيةذكرصباح صالح طارش155156

ن فريد حميد137772 116دبلومالسدير31756القادسيةذكرحسي 

ن نجاح حسن119179 117دبلومالسدير31756القادسيةذكرحسي 

118دبلومالسدير31756القادسيةذكرخالد عواد شاكر118881

119دبلومالسدير31756القادسيةذكرمنذر صالح جخم328742

120دبلومالسدير31756القادسيةذكررافد جواد كاظم154241

121دبلومالسدير31756القادسيةذكرعادل حاكم محمد327777

122دبلومالسدير31756القادسيةذكراثب  عبدالزهرة عبدالرضا118827

123دبلومالسدير31756القادسيةذكرماهر رزاق شمران137609

ن125754 124دبلومالسدير31756القادسيةذكرمسلم عبدالزهرة حسي 

125دبلومالسدير31756القادسيةذكرجاسم جابر بظي167349



126دبلومالسدير31756القادسيةذكرقاسم يعقوب يوسف154696

127دبلومالسدير31756القادسيةذكرعلي راهي ارحيم326401

 علي493401
ن 128دبلومالسدير31756القادسيةذكرعلي حسي 

129دبلومالسدير31756القادسيةذكرحسن رهيف حسن125742

130دبلومالسدير31756القادسيةذكرعادل هادي لفته493328

ن327818 131دبلومالسدير31756القادسيةذكروليد طاهر امي 

ن كاظم118763 132دبلومالسدير31756القادسيةذكرحيدر عبدالحسي 

133دبلومالسدير31756القادسيةذكرمحمد بديوي عيىس118768

134دبلومالسدير31756القادسيةذكرسلمان وادي غاوي493423

135دبلومالسدير31756القادسيةذكرعلي جدوع ساجت118904

136دبلومالسدير31756القادسيةذكرعالء عودة جبر126113

137دبلومالسدير31756القادسيةذكررائد غانم عودة327931

138دبلومالسدير31756القادسيةذكرعادل عودة جبر137704

ن حسام كاظم328020 139دبلومالسدير31756القادسيةذكرحسي 

ن151331 140دبلومالسدير31756القادسيةذكراحمد نور حسي 

ن118895 ن امي  141دبلومالسدير31756القادسيةذكرعلي ياسي 

142دبلومالسدير31756القادسيةذكراحمد باقر كامل328919

ن327557 143دبلومالسدير31756القادسيةذكرغيث فيصل حسي 

ن493463 144دبلومالسدير31756القادسيةذكرمحمد عيدان حسي 

145دبلومالسدير31756القادسيةذكرعمار عزيز عمران328853

146دبلومالسدير31756القادسيةذكرامب  هاشم عبدالرضا327470

147دبلومالسدير31756القادسيةذكرعصام ناظم علي470121

148دبلومالسدير31756القادسيةذكرنجاح صالح متعب137356

149دبلومالسدير31756القادسيةذكرضياء حسن كاظم328772

150دبلومالسدير31756القادسيةذكرمحمد عبدالزهرة عبدالرضا167428

151دبلومالسدير31756القادسيةذكراحمد كاظم شعالن126392

152دبلومالسدير31756القادسيةذكرجمال كامل مال هللا493484

153دبلومالسدير31756القادسيةذكركرار عادل صالح118867

ن كاظم118758 154دبلومالسدير31756القادسيةذكركاظم عبدالحسي 

155دبلومالسدير31756القادسيةذكرمصطفن نعيم مالك493097

156دبلومالسدير31756القادسيةذكرعباس ناظم عبدهللا493709

157دبلومالسدير31756القادسيةذكرمجيد موس حمب 493457

158دبلومالسدير31756القادسيةذكرعلي حسن مطب 152744

ن عادل عبود167454 159دبلومالسدير31756القادسيةذكرحسي 

ن حاكم كامل496176 160دبلومالسدير31756القادسيةذكرحسي 

ن493466 161دبلومالسدير31756القادسيةذكرعلي عيدان حسي 

162دبلومالسدير31756القادسيةذكرماجد كاظم نعمه542467

163دبلومالسدير31756القادسيةذكرحيدر كاظم نارص125953

ن551328 164دبلومالسدير31756القادسيةذكرايمن زيارة حسي 

165دبلومالسدير31756القادسيةذكرمروان عبد خشمان137176

166دبلومالسدير31756القادسيةذكرمحمد رشيد كريم299302

167دبلومالسدير31756القادسيةذكراسماعيل احمد عبدالزهرة166999

168دبلومالسدير31756القادسيةذكرزكريا احمد عبدالزهرة166988

169دبلومالسدير31756القادسيةذكرمحمد غالب جابر493269

170إعداديةالسدير31756القادسيةذكراحسان داخل هجوج328807

171إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعادل حامد حمزة125731

172إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعدنان صبيح محيسن328790

173إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمحمد نارص عبيس493137



174إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمهند يوسف مسلم327972

175إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمحمد جابر حميدي118926

176إعداديةالسدير31756القادسيةذكرحاكم كامل عطيه500537

177إعداديةالسدير31756القادسيةذكركاظم غازي ماعون167546

178إعداديةالسدير31756القادسيةذكرقحطان عدنان عبد222935

179إعداديةالسدير31756القادسيةذكرحسن كاظم نارص493415

180إعداديةالسدير31756القادسيةذكركاظم نعمه ابواللوخ521402

ي سعيد327834
181إعداديةالسدير31756القادسيةذكرابراهيم حسوتن

182إعداديةالسدير31756القادسيةذكرظافر توفيق حمزه328881

183إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعلي حيدر حامد555532

184إعداديةالسدير31756القادسيةذكرحيدر رزاق شمران380332

ي326645
185إعداديةالسدير31756القادسيةذكرحازم عبد راضن

1بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحبيب طاهر عبد137623

ن فرحان كريم126157 2بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحسي 

3بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمهيمن عادل صالح500561

4بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمصطفن سليم حجيل118891

5بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكركرار حمد جاسم126054

6بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرصالح عبدهللا عبار118821

ن125642 7بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرقاسم شاكر حسي 

ن ادريس328945 8بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

9بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعلي عبداالمب  رومي328729

ن عبد عطيه118800 10بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحسي 

11بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرنزار عبادي غازي380435

12بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرصفاء قاسم كريم150981

ن عادل153866 13بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمحمد حسي 

14بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعمران راهي حمب 493455

15بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمحمد صباح ازيرج327499

16بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكراحمد عبد كاظم118815

17بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمرتضن فالح حسن118920

18بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكراياد محمد نارص493133

19بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرسجاد صباح موس118890

ن كاظم خبط154807 20بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحسني 

ي عجيل125807
21بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعامر راضن

22بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرازهر شالكة كاظم555084

23بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرجعفر عباس عماش154730

24بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمحمد عبدعلي شنشول126017

25بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكراحمد نعيم جياد327493

26بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحيدر علي فنغش327513

27بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحيدر كاظم مجيد118728

28بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرنصب  لطيف جفات327937

29بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمحمد راتب هادي542466

30بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعلي صالح موس326272

ن عالوي جبر555536 31بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحسي 

32بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرنزار عبدالرضا هدوف137620

33بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعالوي طاهر طوينه380505

34بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحسن كاظم خبط154760

ن عودة كاظم327581 35بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحسي 

36بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكراحمد جاسم ادريس125117



37بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرغسان حامد عوده328619

38بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكراحمد حسن فاهم327448

39بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعبدعلي ماجد عبدعلي153436

40بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكراحمد ارياح كاظم118857

41بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعباس كامل مسب 137644

42بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكركرار نجاح حمزه118747

43بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرباسم غازي خليبص118862

44بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرنجاح محي حنون167377

45بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمحمد جودة حسون155224

46بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحيدر دورس محمد150588

47بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحسن مظلوم حسن151143

48بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكروليد نعيم جياد493501

49بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعقيل عبدالكاظم شمران126281

50بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمحمد رحيم بعيوي167573

51بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكروسام فليح حسن327569

52بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكراحسان كامل سلطان328935

53بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعلي هديب شنشول327529

54بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمصطفن كاظم طالب328863

ن حجيل493281 55بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكركرار حسي 

56بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحسن اباذر يارس327926

ن وداي137682  حسي 
57بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمصطفن

58بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرزيد فوزي حمزة137592

59بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعبدهللا طعيم محمد167408

60بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرذوالفقار جاسم ادريس328667

61بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرسالم محمد ابوعجه137614

62بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكراحمد صاحب جاسم327594

ن فاضل جبر327947 63بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحسي 

64بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكراحمد جواد كاظم125991

ن مزهر327561 65بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرلفته عبدالحسي 

66بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرامب  مسلم حسن471471

ن جابر555069 67بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحيدر حسي 

68بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحيدر هادي علي327598

69بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكراسعد جمال علي166912

70بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمحمد سامي كاظم126121

71بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرخالد ابراهيم جفات493335

72بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعمار عادل عودة137695

73بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحسن علي عبدالزهرة118994

74بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمحمد عباس نعمة154565

75بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرراغب فرحان عبد137751

76بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرزين العابدين عباس مهدي328782

 عادل تركي328003
ن 77بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحسني 

ن125905 78بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرنبيل يارس حسي 

79بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرايمن كاظم خبط154787

80بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكراحمد اركان عبدالعظيم125575

81بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرامب  محمد كرم327955

ن عالوي مطب 327740 82بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحسي 

83بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحليم عبدالكاظم جابر118873

84بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرامب  قحطان صالح150763



85بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكركرار ماجد عبدعلي137855

86بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمحمد عالوي منديل327845

87بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمصطفن سعد محسن326315

غام رزاق عودة126009 88بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكررصن

 علي عبدالزهرة119017
ن 89بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحسي 

90بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرزيد كاظم شعالن126403

91بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعبدهللا محيسن عبدهللا137862

ي ظاهر137676 92بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكراحمد مب 

93بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكركرم حمزة جاسم153172

94بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكراسامه رزاق محسن555092

95بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرامب  محمد شدهان119131

96بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمجتبر حسام كاظم493446

97بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعلي ابوالنكعة عبد118878

98بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرهاشم عبد هزاع328764

غام حسن غازي326455 99بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكررصن

100بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمهند فليج حسن328635

101بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمحمد جليل جدوع327746

102بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحامد جاسم حميد152116

103بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمحمد زاير جياد137139

104بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرميثم جواد كاظم119075

105بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرامب  عزيز كريم137595

106بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمنتظر سليم كريم167095

107بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرضياء عالوي مطب 118753

108بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرسعد كزار عيدان380344

109بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحسن علي كاظم167472

ن حبيب151279 110بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمرتضن حسي 

111بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكراحمد كاظم جابر326733

112بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعلي جبار رمضان119021

113بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمسلم عبد كاظم126268

114بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرسجاد عامر عليوي167436

115بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعمار كريم جبر521484

116بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرميثم هاشم عبدالرضا118810

117بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحمزة نعيم نهيت328999

118بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعلي ابراهيم جفات493364

119بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحسن فليح حسن328677

120بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرسجاد فاهم كاظم150784

ن كريم جابر380249 121بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرحسي 

122بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمنتظر عبدالكريم حجيل118924

123بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمحمد اياد عيىس118912

124بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرعلي فيصل عبد125672

ن137606 125بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرخالد نور حسي 

126بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكراياد جميل فضل326934

127دبلومالسدير31756القادسيةذكرعلي نجاح حسن327803

128دبلومالسدير31756القادسيةذكربشار رحيم عايش126133

ن119136 129دبلومالسدير31756القادسيةذكرعباس زكي حسي 

130دبلومالسدير31756القادسيةذكرحمزة مهدي كاظم137812

131دبلومالسدير31756القادسيةذكرمحمد ريحان جابر153234

132دبلومالسدير31756القادسيةذكرمنتظر حميد جفات137817



ي380516 133دبلومالسدير31756القادسيةذكررياض فاضل جناتر

134دبلومالسدير31756القادسيةذكرعلي عبدهللا عناد493306

135دبلومالسدير31756القادسيةذكرمؤمل عادل عودة137708

136دبلومالسدير31756القادسيةذكرريسان شاكر سلمان167466

137دبلومالسدير31756القادسيةذكراحمد عبداالمب  عيىس326663

ن137650 138دبلومالسدير31756القادسيةذكرعباس جبار حسي 

غام سليم جبار125142 139دبلومالسدير31756القادسيةذكررصن

140دبلومالسدير31756القادسيةذكراحمد طالب عبدالزهرة137799

ائيل نارص125722 141دبلومالسدير31756القادسيةذكرمحمد جبر

142دبلومالسدير31756القادسيةذكرحامد نارص كاظم126025

143دبلومالسدير31756القادسيةذكرمحمد محيسن عبدهللا137879

144دبلومالسدير31756القادسيةذكرصادق حازم ملك126193

145دبلومالسدير31756القادسيةذكرمحمد محسن فاهم493163

146دبلومالسدير31756القادسيةذكرمرتضن صادق عمران500550

147دبلومالسدير31756القادسيةذكرمحمد مجيد عبد155105

148دبلومالسدير31756القادسيةذكركرار احمد وزير125883

ن رحمن327866 149دبلومالسدير31756القادسيةذكرعقيل حسي 

150دبلومالسدير31756القادسيةذكرعماد سالم دفار119088

151دبلومالسدير31756القادسيةذكرجواد كاظم عبد118910

152دبلومالسدير31756القادسيةذكراحمد حازم ملك126177

153دبلومالسدير31756القادسيةذكركرار راهي ارحيم327573

ن ظاهر جبر125876 154دبلومالسدير31756القادسيةذكرحسي 

155دبلومالسدير31756القادسيةذكرمحمد حمزة مجذوب137654

156دبلومالسدير31756القادسيةذكرعلي حازم ملك126169

157دبلومالسدير31756القادسيةذكرحازم هاشم مرزوك380535

ن حاكم سلمان493106 158إعداديةالسدير31756القادسيةذكرحسي 

ي493117
159إعداديةالسدير31756القادسيةذكرزين العابدين ابراهيم حسوتن

160إعداديةالسدير31756القادسيةذكرحسن كريم جفات167059

ن مظلوم حسن119128 161إعداديةالسدير31756القادسيةذكرحسني 

يد167081 162إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعلي بشب  رسر

163إعداديةالسدير31756القادسيةذكرغسان حامد فاضل126220

164إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمحمد ثامر عبيس328708

165إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمحمد ريسان علي327986

166إعداديةالسدير31756القادسيةذكراحمد زيدان راهي166961

167إعداديةالسدير31756القادسيةذكركرار حيدر فالح125778

ن فاهم380511 168إعداديةالسدير31756القادسيةذكرجعفر حسي 

169إعداديةالسدير31756القادسيةذكرامب  مكي داخل326546

170إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمحمد جابر يارس119147

171إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعادل قحطان عمران118847

172إعداديةالسدير31756القادسيةذكراحمد كريم جابر542492

ن118989 173إعداديةالسدير31756القادسيةذكراحمد طه ياسي 

174إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعلي عبدالكاظم جابر167565

175إعداديةالسدير31756القادسيةذكرقاسم محمد كاظم326290

ن عبدالساده137254 176إعداديةالسدير31756القادسيةذكرزهراء حسي 

177إعداديةالسدير31756القادسيةذكرحيدر عادل عويد167055

178إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمحمد رضا هلول167076

179إعداديةالسدير31756القادسيةذكراحمد ازهر كريم167040

180إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمصطفن غدير نارص155074



ن124973  سعيد حسي 
181إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمصطفن

182إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعبدهللا عدي جابر167011

ن137242 183إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمحمد طه ياسي 

184إعداديةالسدير31756القادسيةذكربسام كلف كناد493409

ي326845
185إعداديةالسدير31756القادسيةذكرسجاد عويد حسوتن

186إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمسلم جاسم جابر326259

187إعداديةالسدير31756القادسيةذكرصدام ازوير منصور493284

188إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمسلم مطرسر محمد327908

189إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعالء كاظم فليح126364

190إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمؤمل حمزة عودة152613

191إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعباس عماد عبدالزهره137809

192إعداديةالسدير31756القادسيةذكراحمد عودة كاظم118981

193إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمحمد هيضل صالح125009

194إعداديةالسدير31756القادسيةذكراحمد مجيد غركان137296

195إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعلي نارص شعالن167580

196إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعمر سليم محسن493337

ن حسن119176 197إعداديةالسدير31756القادسيةذكرامب  حسي 

 علي مسب 125833
ن 198إعداديةالسدير31756القادسيةذكرحسي 

199إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعالء احمد هاشم119214

200إعداديةالسدير31756القادسيةذكرحسن علي شناوة119062

201إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعلي محي حنون326799

202إعداديةالسدير31756القادسيةذكرسمب  ماجد عبد326299

203إعداديةالسدير31756القادسيةذكرامب  لطيف جفات380430

204إعداديةالسدير31756القادسيةذكرامب  قاسم جاسم118787

ي ثامر خضب 167071
205إعداديةالسدير31756القادسيةذكرهاتن

206إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمحمد حاكم كامل500527

207إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمحمد جاسم حميد152145

208إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعبدالرسول رحيم كاظم119196

209إعداديةالسدير31756القادسيةذكرحاتم كريم عبدالحمزه125196

210إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمقتدى احمد عجىمي327880

211إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعلي عبدالكاظم عاشور151849

ي326565
212إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعلي عبد شاتن

213إعداديةالسدير31756القادسيةذكريونس عباس هالل167563

214إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعقيل راهي ارحيم137326

215إعداديةالسدير31756القادسيةذكرنسيم هاشم مرزوك137211

216إعداديةالسدير31756القادسيةذكراياد احسان حسن118840

217إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمحمدعلي حسن غازي137263

218إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمحمد رحمن عبود118845

219إعداديةالسدير31756القادسيةذكرستار قاسم يعقوب326429

220إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعباس حاتم شطب118879

221إعداديةالسدير31756القادسيةذكراحمد عالوي محسن167034

222إعداديةالسدير31756القادسيةذكرصالح كاظم جبر326766

223إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعبدالهادي علي محسن167114

224إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمنتظر مجيد غركان137305

225إعداديةالسدير31756القادسيةذكرفالح حسن مطب 166981

226إعداديةالسدير31756القادسيةذكراحمد هاتف لفته493505

ي326605
 
227إعداديةالسدير31756القادسيةذكركرار عماد ارزوف

228إعداديةالسدير31756القادسيةذكراحمد موجد كامل167048



ن جبر167124 229إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعلي حسي 

230إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمجتبر موجد كامل493497

231إعداديةالسدير31756القادسيةذكرنورالدين احمد دورس125664

232إعداديةالسدير31756القادسيةذكراحمد غسان كريم328844

233إعداديةالسدير31756القادسيةذكرشاكر محمود شاكر167024

234إعداديةالسدير31756القادسيةذكرسجاد كاظم نعمة154871

235إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعلي كريم حبيب327759

236إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعباس كريم كاظم326509

237إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعلي رعد هادي167577

238إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعلي سليم محسن493353

239إعداديةالسدير31756القادسيةذكرحسن طاهر عبد137621

240إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمحمد قيس حسن167562

241إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعقيل جندي كزار380323

242إعداديةالسدير31756القادسيةذكركرار علي جندي126059

243إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعلي راهي حمب 493450

244إعداديةالسدير31756القادسيةذكرزيدون عزام ناظم119156

245إعداديةالسدير31756القادسيةذكرسجاد نجم عبد119113

246إعداديةالسدير31756القادسيةذكرذوالفقار احمد وزير125895

ن حمزة ارحيم493433 247إعداديةالسدير31756القادسيةذكرحسي 

248إعداديةالسدير31756القادسيةذكرسالم مسافر حسن137365

249إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعلي فاهم ادريس154927

250إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمحمد ثامر خضب 167066

251إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعباس طعيم محمد167566

252إعداديةالسدير31756القادسيةذكرزيدون عزيز فضل166921

253إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعباس علي مراد119188

254إعداديةالسدير31756القادسيةذكراحمد عماد غانم137229

255إعداديةالسدير31756القادسيةذكرقضي عبدان عيدان119225

256إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعالء حسن عبد125099

ي326628
257إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمحمد ابراهيم حسوتن

258إعداديةالسدير31756القادسيةذكرحسن هادي حسن137873

259إعداديةالسدير31756القادسيةذكرشاكر مهدي مطر119122

260إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمنتظر نعمة عودة166964

261إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمحمد احسان عبدالعظيم326414

262إعداديةالسدير31756القادسيةذكرهشام محمد عبداالمب 493290

263إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعلي فرحان كريم126374

264إعداديةالسدير31756القادسيةذكروسام كريم جابر327681

ن هادي حسن137409 265إعداديةالسدير31756القادسيةذكرحسي 

 علي دردش327437
ن 266إعداديةالسدير31756القادسيةذكرحسي 

267إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعلي كاظم شعالن125325

268إعداديةالسدير31756القادسيةذكرثامر عالم محمد154940

269إعداديةالسدير31756القادسيةذكراحمد ماجد عالوي119171

270إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمنتظر جاسم محمد328627

271إعداديةالسدير31756القادسيةذكرجعفر لفته نارص167029

272إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعليم نارص حسن118793

ي137348 273إعداديةالسدير31756القادسيةذكراحمد قحطان راجر

274إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعدنان دلي صالل125304

275إعداديةالسدير31756القادسيةذكربهاء كاظم شعالن326746

ن جميل فرحان137624 276إعداديةالسدير31756القادسيةذكرحسي 



277إعداديةالسدير31756القادسيةذكررحيم عائد صبار328796

278إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعلي عادل عوده137315

279إعداديةالسدير31756القادسيةذكرامب  عادل نارص167555

280إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعلي عبدالحسن مشعان137779

281إعداديةالسدير31756القادسيةذكرسيف عادل مانع151562

282إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمرتضن عبدالهادي عبود327604

283إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعلي عصام حاتم167007

284إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمخلد عزيز عبدالرضا125353

ن فواز فرحان326779 285إعداديةالسدير31756القادسيةذكرحسي 

286إعداديةالسدير31756القادسيةذكراحمد صالح صالح493359

287إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعالء سالم دفار119099

288إعداديةالسدير31756القادسيةذكراحمد عباس ابراهيم124956

289إعداديةالسدير31756القادسيةذكرحسام نجاح حسن167287

290إعداديةالسدير31756القادسيةذكرمحمدصادق مرتضن احتيوي500520

291إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعباس اباذر يارس327504

292إعداديةالسدير31756القادسيةذكرايهاب مهدي جبر167545

293بكالوريوسالسدير31756القادسيةذكرمهدي حمزه عيدان125912

294دبلومالسدير31756القادسيةذكرخالد عبدالكاظم بريص327827

295دبلومالسدير31756القادسيةذكراحمد مزهر خضب 167016

ي صالل118902
296إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعبداالمب  راضن

ي137710 297إعداديةالسدير31756القادسيةذكرعلي عبادي راجر

ن عبدهللا137194 1ماجستب السدير31756القادسيةأنبىمريم حسي 

2بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىحميدة هاشم مهدي151731

ة صفر مذخور124908 3بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىامب 

4بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىانتصار هاتف محمود137639

5بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىسندس عذاب حمادي328975

6بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىحوراء شاكر جواد137847

7بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىلينا عزيز عبداالئمه119042

ي سمح328716
8بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىصفاء شاتن

ن327460 9بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىسمر ناظم عبدالحسي 

10بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىشيماء جواد سالم327752

ن118802 11بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىابتهال عبدهللا حسي 

ن صاحب151765 12بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىاية حسي 

13بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىغاده محمد عواد380339

14بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىسىه كريم كاظم137866

ي حميد399500
15بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىزهراء راضن

16بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىزمن صاحب ساجت125854

17بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىزينب حسن هادي118898

زهراء تركي عطية137669
18بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبى

19بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىارساء قاسم محمد125711

20بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىعبب  عماد عبدالزهره299371

21بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىرسل عبدالكاظم عاشور137735

رباب تركي عطية357841
22بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبى

فيحاء عبد علي137576
23بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبى

ي167344
24بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىزينب عويد حسوتن

25بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىزهراء نعيم نهيت167272

26بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىزهراء صباح عبد380356

27بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىمروة اركان عبدالعظيم125585



ي118864
28بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىناردين محمد تف 

29دبلومالسدير31756القادسيةأنبىمديحه عزيز عباس137767

30دبلومالسدير31756القادسيةأنبىشذى عباس عبود118876

31دبلومالسدير31756القادسيةأنبىقصه عجيىمي دحام327444

ن154488 32دبلومالسدير31756القادسيةأنبىايناس عبدهللا حسي 

33دبلومالسدير31756القادسيةأنبىبسمة شاكر سلمان154647

34دبلومالسدير31756القادسيةأنبىانتظار سعيد عبد118852

35دبلومالسدير31756القادسيةأنبىصابرين ساجت عبود137843

36دبلومالسدير31756القادسيةأنبىرغد قيس عبد137719

37دبلومالسدير31756القادسيةأنبىنوال هادي غاوي125611

38دبلومالسدير31756القادسيةأنبىنورا محسن ساجت380420

39دبلومالسدير31756القادسيةأنبىفاطمة خرصن دايم126077

40دبلومالسدير31756القادسيةأنبىبان جواد كاظم493316

41دبلومالسدير31756القادسيةأنبىخلود صاحب ساجت380262

42دبلومالسدير31756القادسيةأنبىمنار يارس عطية298548

43دبلومالسدير31756القادسيةأنبىزهراء هاشم عبدالرضا328873

44دبلومالسدير31756القادسيةأنبىصابرين هندول حسون137613

ن محسون137821 45إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىبتول حسي 

46إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىوفاء محيسن عطيه493828

47إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىزينب قاسم ملك137830

48إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىزينب عباس محسن327901

سارة علي كامل555529
49إعداديةالسدير31756القادسيةأنبى

50إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىهبه هديب شنشول327541

1بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىهدى جياد عيدان339259

2بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىحوراء مجبل موجد125176

3بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىسوسن رحيم عاشور328894

4بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىساره عداي وادي126035

5بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىحنان مجيد عبد118855

6بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىزينب جميل عبدالحسن119026

7بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىدموع احمد هاشم118915

8بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىارساء كريم جاسم125604

9بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىزهراء حمزة جاسم137429

10بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىحوراء ناظم محمد137757

ن سلمان كريم380292 11بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىحني 

12بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىرغده حامد عوده155209

13بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىتماره عائد عبدالحسن118893

ى فيصل عبد124930 14بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىبرسر

15بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىزينب خليل جدوع167433

16بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىنور مزاحم نعمة299131

زهراء حسن علي125594
17بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبى

18بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىوسن محمود شاكر126257

19بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىفاطمة كاظم عماش137619

20بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىزهراء وزير موس126070

21بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىرنا عدنان مكوار327770

22بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىزينب عبدالكاظم عاشور151915

ي زغب 153764 23بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىزينب مب 

24بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىنوره رياض كاظم154588

25بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىمريم سلمان كريم137586



26بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىحنان رسيسح سوادي126298

27بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىنغم مراد مهنا137929

28بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىدعاء جميل ظاهر380369

29بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىسناء عبدالجليل كاظم118784

سجا مكي حسن328694
30بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبى

31بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىهيبت مراد مهنا137933

32بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىوفاء محمد كطان326503

33بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىحوراء غازي كامل167374

34بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىشيماء غسان كريم380352

35بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىشفاء جواد كاظم493418

36بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىزهراء ناظم جبار151975

37بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىاسماء كاظم ضبط154832

نور علي عبدالزهره118997
38بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبى

39بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىرغد عبدالكريم صدام493127

40بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىزهراء خليل جدوع167416

41بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىرقيه يوسف عبدهللا327425

42بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىزينب ذرب كامل327488

43بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىرويدة فيصل جاسم126093

44بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىزهراء عباس فنغش151458

45بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىرباب فليح حبيب327780

46بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىهبة ناظم محمد327797

غفران علي جندي125929
47بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبى

ن137641 48بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىحوراء يوسف حسي 

49بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىهدى كاظم محمد327730

50بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىانتظار عباس فنعش137920

51بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىمنار صاحب ساجت167384

52بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىزينب عودة كاظم380528

53بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىدعاء عبدالحسن سلمان126415

ن عواد137575 54بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىافراح حسي 

55بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىاثار عزيز حاجم125869

56بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىدانيه احسان عبدالعظيم380317

57بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىنورة احمد دورس125820

58بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىهيام محمود حنويت154742

ن151697 59بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىايمان فليح حسي 

60بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىخمائل خليل شناوة167311

61بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىانعام موجد حسون167215

ي326360
62بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىايمان حسن راضن

63بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىعلياء كاظم لفته555074

64بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىحياة صاحب ساجت167406

65بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىمروة غالب عودة512575

66بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىانتظار ناظم جبر118772

ن عدنان سلمان137688 67بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىحني 

68دبلومالسدير31756القادسيةأنبىحنان ميثم رحمن326438

69دبلومالسدير31756القادسيةأنبىرؤى فيصل جاسم328645

70دبلومالسدير31756القادسيةأنبىزينب كاظم بدر118907

ن كاظم118804 71دبلومالسدير31756القادسيةأنبىتغريد عبدالحسي 

ى ريسان علي327995
72دبلومالسدير31756القادسيةأنبىبرسر

73دبلومالسدير31756القادسيةأنبىنهاد علوان عباس137631



74دبلومالسدير31756القادسيةأنبىيرسى حامد عوده493295

75دبلومالسدير31756القادسيةأنبىهناء نعيم نهيت154951

76دبلومالسدير31756القادسيةأنبىايات فرحان كريم126142

ي جاسم137589 77دبلومالسدير31756القادسيةأنبىهيام مب 

78دبلومالسدير31756القادسيةأنبىرشا فيصل جاسم551334

ن مزهر326862 79دبلومالسدير31756القادسيةأنبىفاطمه عبدالحسي 

80دبلومالسدير31756القادسيةأنبىعهود بلبول هليل137897

رحاب علي جندي125920
81دبلومالسدير31756القادسيةأنبى

82دبلومالسدير31756القادسيةأنبىدعاء جواد كاظم328959

83دبلومالسدير31756القادسيةأنبىرجاء يوسف كاظم328687

84إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىزهراء غانم عبيد167570

85إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىارساء حمزة ارحيم493438

86إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىصفا فرحان عبد137201

87إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىرغد جبار رمضان119051

88إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىحوراء ناظم جبار166943

89إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىحوراء عادل صالح126246

90إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىمرام هيضل صالح125074

ن512581 غدير علي حسي 
91إعداديةالسدير31756القادسيةأنبى

92إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىزهراء زيد عيدان137667

ن عناد137156 93إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىفاطمة عبدالحسي 

94إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىوالء كريم شعواط166932

ن166951 95إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىخديجة سلمان حسي 

ي326393
96إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىزهراء حسن راضن

97إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىشهد عزيز كريم137600

98إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىزهراء غسان كريم328831

99إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىنورالهدى هادي حسن137420

100إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىفاطمة موجد حسون167539

101إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىهيفاء شاكر عناد137391

102إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىحوراء كاظم جياد167062

103إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىشيماء عبداالمب  شهيد326341

104إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىنورالهدى احمد شعالن126287

105إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىوفاء عادل جندي137401

106إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىزينب الصغرى علي عبدالزهرة473256

ن هاشم137383 107إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىزهراء حسي 

108إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىضح حمزة مجذوب137663

109إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىبراء رحيم صبيح493473

110إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىهديل هيضل صالح125039

111إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىزمزم عبدالكاظم عاشور166938

112إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىختام عديل كاظم166957

113إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىسارة رسيسح سوادي126312

114إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىزهراء اياد عيىس167084

115إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىامنة كاظم خبط154853

116إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىاسيل رحيم كاظم167542

117إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىاحالم جبار جاسم125227

118إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىاشواق صالح متعب166901

119إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىصبا هديب شنشول327535

120إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىرسل خشان ابوعجة167558

121إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىتبارك عبداالمب  شهيد326326



122إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىايمان فاضل عويد119162

123إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىشيماء كاظم سلمان118882

124إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىتبارك نعيم نهيت167551

125إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىصبا هادي جابر223166

126إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىضح عبدالكريم حجيل327860

127إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىزينب حيدر كاظم380498

128إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىفاطمه عبدهللا عبار222476

129إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىرشا يوسف مالك152898

130إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىشفاء كاظم وادي166972

131إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىاسماء رحمن سلمان118886

132إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىنبا حسن عبد155018

حوراء علي جواد125238
133إعداديةالسدير31756القادسيةأنبى

134إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىفاطمه خضب  جليل512588

ن326580 فاطمه علي حسي 
135إعداديةالسدير31756القادسيةأنبى

136بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىسوالف دردش دحام327874

137بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىغصون هاشم عبار153308

138بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىزينب عوده حمزه137277

ين هاشم حسن125998 139بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىشب 

140بكالوريوسالسدير31756القادسيةأنبىاشواق صاحب ساجت125974

141دبلومالسدير31756القادسيةأنبىسندس جامل عطية125937

142دبلومالسدير31756القادسيةأنبىباسمه عبدالرضا كظوم137580

143إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىازهار صالح مهدي222784

144إعداديةالسدير31756القادسيةأنبىزينب محيسن عبدهللا125793

1دبلوم عاليالشنافيه31757القادسيةذكرمحمود يوسف عاشور264496

2بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرعدنان صياح جوده129192

3بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرحيدر صالح هادي340367

4بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكركاظم عبداليمة عطية126627

ن عبدالساده129288 5بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرثائر حسي 

6بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكراحمد نايف عبدالكاظم264716

ن عبدالساده264182 7بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرحيدر حسي 

8بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرجواد نعمان جواد400420

 علي مهدي131968
ن 9بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرحسني 

10بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرباقر عبدالرضا عطية130063

11بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرعلي طاهر ضاجي340542

12بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمدين يوسف عاشور340488

13بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرعالء جاسم عذاب264528

14بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمحمد ظاهر حمود264270

15بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكراحمد يوسف عاشور340212

ن عبدالساده132139 16بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمهند حسي 

17بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمهند صالح مهدي131518

18بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكربهاء عبدالستار هويدي131956

19بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكررافد جاسم محمد508707

20بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمحمد ستار فليح381775

21بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمحمد محسن جابر340348

22بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمحمد ستار سبيت255544

23بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرزيد علي ابراهيم132259

24بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكراحمد فالح صالح264488

25بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكراحمد ضاجي محسن131315



26بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرسليمان طاهر ضاجي126656

ن132002 27بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمحمد فيصل حسي 

28بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمعمر كاظم جبار131592

29بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكراحمد صباح جمعه131393

30بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكركرار موس احمد263970

31بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكراحمد دحام عبدالرضا264507

32بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرنصب  احسان عزيز129483

33بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكراكرم شاكر جليل108671

34بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرسداد حمزه صاحب109549

35بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمهند لطيف حسن255552

36بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرسعود عبدالنارص صبيح340377

37بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرايمن محمد عبدهللا109673

38بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرغيث علي جبار108825

39بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرعدنان خضب  طريطر109637

40بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرزيد عبدالرحمن ساجت264381

ن108633 41بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمناف عقيل حسي 

42بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكراحمد غالب هادي84229

43بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمحمد مهدي حسون109769

44بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرعلي محمد عواد109620

45بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرعدنان داخل نومان109719

46بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرعبدالكريم صالح كريم131823

ان254734  جبار مب 
47بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمصطفن

ن كاظم عيىس110069 48بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكربني 

ن جابر109222 49بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

50بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكراحمد حيدر جليل109777

ن سالم حسن109696 51بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرحسني 

52دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرموس احمد خضب 263935

53دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرحيدر خضب  حسن264649

54دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرسجاد كاظم مدلول109859

55دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرزهب  هاشم مهدي340338

56دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرامانة عبدالرضا عطية508928

57دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرحيدر مسلم عطية264633

ن جابر هادي129536 58دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرعبدالحسي 

59دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرملكي عبيس طالب264442

ي126666  حرتر
ن 60دبلومالشنافيه31757القادسيةذكراحمد حسي 

ى سعيد131646 61دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرحيدر مب 

ي131468
62دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرقضي حازم ماسر

63دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرحيدر رسحان بادي132163

ن عبدالسادة264149 64دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرعلي حسي 

65دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرعباس عبدالحافظ هويدي130564

66دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرحيدر عبداالمب  عبود131252

ن264426 67دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرسالم علي حسي 

68دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرحسن مردان عبدالحسن130553

ن عبد340108 69دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرعباس حسي 

70دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرمصدق جعفر طالب131491

ي عطيه عيدان508948
71دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرهاتن

72دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرغسان رحمان معارك129151

73دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرعلي عدي عبدالرسول340426



74دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرمهند ستار جبار132213

ي تركي129543
75دبلومالشنافيه31757القادسيةذكركمال راضن

76دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرعبدهللا كاظم محسن130431

77دبلومالشنافيه31757القادسيةذكراحمد خضب  عباس264326

78إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرحسن محمد عبدالرضا128469

79إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرسعد لطيف حسن129710

80إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرقاسم وان عليوي128611

81إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمحمد محيسن علي109990

ي109815
82إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرميثم نعمه هاتن

83إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكربشار عقيل موس254688

84إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرحيدر جواد كاظم381773

ن سعيد عيىس131475 85إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعبدالحسي 

1ماجستب الشنافيه31757القادسيةذكرزيد خليل ابراهيم340197

2بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكروسام وضاح كريم131362

3بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمرتضن جواد كاظم264589

4بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمهند حسن مهدي129446

5بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرادريس كاطع جالب128601

6بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرزيدون مؤيد لطيف340439

7بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمحمدالمهدي سالم حسن264701

8بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرفاضل عباس صالح129674

9بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمهدي فالح صالح264493

10بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكراحمد جودي حسن110083

11بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرصفاء جاسم عبداالله130202

12بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكركرار فاضل حميد381779

13بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكراحمد هاشم محمود508922

ي مكسور264120 14بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكريحب  حرتر

ن عمران131680 15بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمحمد عبدالحسي 

16بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرسيف سمب  مزهر130419

17بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرعلي فاهم عبدالسادة130660

ي508930
18بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرحارث عبدالخالق هاتن

ن130407 19بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرامجد علي عبدالحسي 

20بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرحسن علي طريطر129553

21بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرحيدر فليح كريم264611

ن340447 22بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرباقر سلمان عبدالحسي 

23بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرصادق جعفر جليل131575

24بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرعباس محمد عاشور110033

25بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمحمدرضا ستار جبار340469

26بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرابراهيم عبدالكاظم تيكان109888

27بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرصادق نارص كريم340327

28بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمحمد احمد جمعة264338

ي هاشم508967
29بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكراحمد غبن

ن عبدالسادة340422 30بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرعامر حسي 

31بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرجعفر صادق هادي264683

32بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرعيىس جعفر طالب131499

33بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرزيد حيدر خضب 131441

ي132417
34بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرحيدر حياوي هاتن

35بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرحسن موس احمد110108

ن264553 36بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرعلي عبدهللا عبدالحسي 



37بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرعلي جواد كاظم129662

38بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكركاظم فليح حسن264241

39بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرضاجي طاهر ضاجي340478

40بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرعبد هللا سالم عبار130303

41بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرعلي عيىس عبدعلي132344

42بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرسعود ابو الطوس شبع126601

ن جابر129530 43بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرليث عبدالحسي 

44بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرعكاب عبدعلي جبار109915

45بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكررعد سعد عبد131657

46بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكراحمد حسن محمد128459

47بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرعباس هادي جاسم110073

 علي محمد130050
ن 48بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرحسني 

ي هاشم508926
49بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمحمد غبن

50بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرامب  صالح كريم131451

51بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرعلي عيىس رزاق129459

52بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكركرار جواد خضب 110064

53بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمرتضن عدنان صياح126672

54بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمصطفن جودي حسن129281

55بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمحمود جعفر هاشم119513

ن264370 56بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمنتظر عبدهللا عبدالحسي 

57بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرغفران كريم خضب 131860

58بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمحمد شهاب احمد131525

59بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمحمدرضا جاسم عبيس109880

60بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمهند مهدي جاسم109823

ن يونس محمد131541 61بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرحسي 

62بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرامب  حيدر جليل109947

ي هاشم508959
63بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرهاشم غبن

ن كاظم مجبل131603 64بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرحسني 

ن نبيل موس132071 65بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرحسني 

66بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمثبن علم شعالن129700

67بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكررضا وعد جواد129615

68بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكراحمد علي محمد131508

69بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرعلي اسماعيل صاحب381783

ن هادي132175 70بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرعلي حسي 

71بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرخالد عبداليمة عطية340451

72بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكركاظم موس احمد340415

73بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرستار وحيد محمد130269

74بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمصطفن عدنان صياح110091

ي131409
75بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرعبدالغفار ماجد هاتن

76بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكركرار عبدالكريم جابر264388

77بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرحسن عبدالكاظم محمود381776

ن381536 78بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرعمار علي عبدالحسي 

79بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرضياء انيس عبداالله131350

 علي عبداالمب 110045
ن 80بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرحسني 

81بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرزمان صاحب رهيف129629

82دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرسجاد باسم صاحب132112

ن130147 83دبلومالشنافيه31757القادسيةذكراحمد محمود حسي 

84دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرمحمد عبداالمب  جابر400305



85دبلومالشنافيه31757القادسيةذكراحمد نزار خضب 109973

ي فؤاد كريم109877
86دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرمحمدتف 

ن احمد محمد339936 87دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرحسي 

 علي دخيل130168
ن 88دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرحسي 

89دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرمحمد زهب  عباس129320

ن فنطيل110054 90دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرمحمد مفي 

ن عبداليمه110132 91دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرعبدالخالق حسي 

92دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرعبدالكاظم علي طالب129140

ن هادي131537 93دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرعباس حسي 

ن عمران131404 94دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرحيدر عبدالحسي 

95دبلومالشنافيه31757القادسيةذكربشب  احسان عزيز109910

96دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرمهند ستار فليح381781

97دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرصالح ازهر طالب132127

98إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعلي سمب  مزهر340578

99إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرطالب جعفر طالب110139

100إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرحسن فالح عبدالعالي129735

غام عبدالكاظم جبار129519 101إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكررصن

ي109589
102إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعبدهللا راهي باسر

ي340361
103إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعبدالخالق ماجد هاتن

ي حميد132011
104إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكروليد راضن

105إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكركريم فؤاد كريم132227

106إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرحمزة كاظم كحيط132442

107إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرحيدر رزاق صاحب508592

108إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعسوم مليح فيصل264009

ن109977 109إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرشبر عقيل حسي 

ن340331 ن هجان حسي  110إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرحسي 

 علي جواد131424
ن 111إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرحسي 

ن محمد129399 112إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعلي حسي 

113إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمحمدرضا رحيم عباس508697

114إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرغيث شعبان موس340363

115إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعلي حيدر جواد131174

116إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعبدهللا عبداالمب  كاظم130688

117إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعمر عدي عبدالرسول88448

118إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمحمد حيدر جواد109785

119إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمسلم غالب هادي110098

120إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمرتضن باسم منصور130111

121إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرزيد محمد صاحب108845

122إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمناف غفران عبداالمب 129215

ي130208
123إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرنعمان هادي واسر

124إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمصطفن فاضل حميد340429

125إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرجعفر احمد خضب 264329

126إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرجواد نزار جواد131627

127إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرصقر حاكم رباح110162

128إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكروسام نارص جواد558514

129إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرنور فليح حسن129353

130إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعبدالواحد كاظم جبار130253

131إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعلي احسان حميد131532

 ملكي عبيىس119512
ن 132إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرحسي 



133إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرسعد نبهار محمد399884

134إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرجمال حيدر دخيل132363

135إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمؤمل فائق كاظم508938

136إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرجليل حيدر جليل109845

137إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكركرار كحيط عذاب131340

138إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرسجاد مهدي حسون130136

139إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرزيد فالح صالح264485

140إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمحمد سعيد سلمان غثيث131242

141إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعلي حسان احمد131709

142إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرصفوان صالح مهدي264623

 علي نايف129469
ن 143إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرحسي 

ن128682 144إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرجعفر سلمان عبدالحسي 

ن جابر400381 145إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعلي حسي 

146إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرقتيبة طراد عبدعلي130093

147إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرجعفر ستار جبار110067

148إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرخالد نارص مزهر109803

149إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكروعد حسن حريز110059

150إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرساجد لطيف خفيف130543

151إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرزمان عبداالمب  جاسم109834

152إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكركاظم احسان عزيز264111

 علي كاظم130319
ن 153إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرحسي 

154إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعلي عادل كامل264709

155إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمسافر ضافر مهدي264519

156إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرحسن غانم عبود130765

157إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمحمد عبدالرحمن ساجت264450

158إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمصطفن محمد داخل129330

ن جبار129206 159إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرامب  حسي 

160إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرزكريا نارص كريم340335

161إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكركرار علي هالل130029

ن340057 162إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرسجاد زيدان حسي 

ن صاحب517835 163إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعلي حسي 

ي حميد130240
164إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكراحمد محمدتف 

165إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرحسن فائق كاظم109899

166إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمهند مالح فعد264306

167إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمؤمل اسماعيل كاظم129730

168إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرظاهر عدنان يارس340393

169إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمحمدجواد عباس ضاجي508784

ن مؤيد حميد131216 170إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرحسي 

ن109865 ن خضب  ياسي  171إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرحسي 

172إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعبدالخالق جبب  صاحب132119

173إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعلي حسن غثيث131296

174إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعلوان حازم عزيز131230

175إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعقيل رحيم عبد109829

176إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرامب  سعد عبد129269

177إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكراحمد مدلول مهيدي109841

178إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمحمد علي هادي130105

179إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرحسن علي فنطيل340354

ن وضاح كريم131382 180إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرحسي 



181إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعبدالعزيز حازم عزيز130495

182إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرصادق فاهم جياد131561

183إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرامب  زهب  هاشم508955

 علي جهيد381522
ن 184إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرحسي 

185إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرنورالمصطفن رحيم عباس130158

186إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمصطفن جعفر طالب110154

غام كاظم مجبل110061 187إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكررصن

188إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرايمن حازم عزيز132102

189إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمحمد شكري لطيف264335

190إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرصالح حسن مهدي132251

191إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعباس بشار سعدون130086

ن ناظم جبار130601 192إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرحسي 

 علي130395
ن 193إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعلي حسي 

ن هادي130075 194إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرطارق حسي 

195إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمنتظر سالم جبار400239

ن254744 196إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكراحمد نارص حسي 

197إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرطيف كاظم عبداليمه129512

198إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكراحمد فاهم كوشان254672

199إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرممدوح جابر محمد128424

200إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرخالد حيدر جليل109848

201إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرطايف هادي ستار130447

202إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمرشد مالك ستار109958

ن132083 203إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكريارس رحيم كمي 

204إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمحمد فتاح صالح110079

205إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعباس ناظم جبار508723

206إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرفائق حسن حمزة340398

ن هادي130470 207إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمحمدرضا حسي 

208إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمحمد احمد محمد129747

209إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرنايف حسون خطار110039

210إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكررزاق ستار جبار340389

211إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرامب  ازهر طالب381787

212إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعبدهللا حسن جشعم130615

213إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرحيدر كاظم حبيب129689

214إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعلي رحيم عباس552429

215إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمصطفن حسن شاوي131587

216إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمصطفن رزاق جبار131688

ن خفيف128655 217إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعماد حسي 

218إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرحسن كاظم جواد381543

219إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمحمد رياض علي128510

220إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكروسام كاظم مجبل130640

221إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعباس منادي مجباس517870

222إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرسجاد وضاح كريم131371

223إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعبدهللا صبيح عبودي339954

224إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمحمد فليح حسن131430

225إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرفؤاد عميد عباس508567

226إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرمهدي خالد وحيد130357

227إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكربشب  كاظم كحيط131355

ن131609 228بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرازهر علي حسي 



229بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةذكرمحمد صاحب محسن264320

230دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرحمودي جواد عبدالكاظم110057

231دبلومالشنافيه31757القادسيةذكرعلي مجيد عبدالرضا130591

232إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكراحمد جليل علوان132238

233إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرعلي نجم عبدهللا109985

234إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرخالد فاهم عاجل131947

235إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكرحسن لطيف حسن400339

236إعداديةالشنافيه31757القادسيةذكركريم حميد كريم131461

1بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىبروج يوسف عاشور254713

2بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىسناء رحيم عناد264386

3بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىدعاء كاظم حميد110049

4بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىمنال حاتم حميد129496

5بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىنور ستار جبار264540

6بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىمروه عبد عناد110136

ن محمد264131 7بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىري  هام حسي 

8بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىرهام شاكر جليل340088

9بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىايمان عبدالكاظم كامل508576

10بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىابتهاج علم شعالن264460

11بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىمروه محمد نايف129224

منار علي جهيد339988
12بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبى

13بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىمريم عمران موس340144

14بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىرقيه محسن جابر132045

سالي جاسم صالح84266
15بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبى

16بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىانتصار رحيم عبد109782

17دبلومالشنافيه31757القادسيةأنبىهناء رحيم عناد126637

ي جبار131189
18دبلومالشنافيه31757القادسيةأنبىحميده شمحن

19دبلومالشنافيه31757القادسيةأنبىرباب عبدالرضا عباس130191

20دبلومالشنافيه31757القادسيةأنبىاقبال كاظم حميد340400

21دبلومالشنافيه31757القادسيةأنبىاسماء عبداالمب  عبود129585

22دبلومالشنافيه31757القادسيةأنبىانوار ارحيم جهاد340006

ن340374 23دبلومالشنافيه31757القادسيةأنبىشيماء محمدرضا ياسي 

24دبلومالشنافيه31757القادسيةأنبىسامرة ارحيم جهاد254679

25دبلومالشنافيه31757القادسيةأنبىعذراء عبدمسلم كاظم340323

26دبلومالشنافيه31757القادسيةأنبىكوثر يوسف عاشور126649

27دبلومالشنافيه31757القادسيةأنبىهند جاسم صالح84458

ن خضب 130579 28إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىرياح حسي 

ى نعمه هصار340418 29إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىبرسر

30إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىحنان محمد محيسن129752

31إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىمىه هادي مهدي131978

32إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىشيماء سعيد عبدالكاظم508963

33إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىايمان عبدالزهرة لفته129722

1ماجستب الشنافيه31757القادسيةأنبىسحر حسن محمد129435

2بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىلمياء فليح صهيود131484

3بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىارساء موس احمد129644

4بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىدعاء يونس محمد130038

ن منصور264220 5بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىابتهال عبدالحسي 

6بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىرسور جعفر طالب381789

7بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىساره ستار جبار132186



ن محمد128498 8بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىانوار حسي 

9بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىنور فليح كريم399931

10بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىطيبه ستار جبار132147

ن مزهر508923 11بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىنوره حسي 

12بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىمىه يونس محمد109964

13بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىاالء سعيد كطفان128449

14بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىماريا عبداالمب  عبداللطيف130121

15بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىنبا سالم جبار400278

ن منصور264201 16بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىدعاء عبدالحسي 

17بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىغدير صباح عمران131673

18بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىعلياء عباس علي340385

19بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىايمان محمد محيسن110030

ن محمد130627 20بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىانغام حسي 

21بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىدعاء جودي حسن129595

22بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىميالد ستار فليح381782

صبا علي هادي131278
23بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبى

ن264695 24بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىساره عبدهللا عبدالحسي 

25بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىحوراء جاسم عبيس111609

ن126660 26بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىفاطمة سلمان عبدالحسي 

ن صبيح عنون130016 27بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىبني 

28بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىبشائر نزار جواد131550

29بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىشيماء غانم جواد128623

30بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىعلياء غانم جواد128635

عبب  علي كاظم264211
31بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبى

ن عبداليمه264342 32بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىساره حسي 

33بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىسارة عبدالكريم جابر254668

ي129757
34بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىهبه جاسم ماسر

35بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىمريم فالح مهدي553372

36بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىنورة عامر جواد517908

37بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىجنان جعفر جليل126609

38بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىهدى فيصل محمود264105

39بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىغفران صبيح عطشان264737

اق سمب  مزهر130512 40بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىارسر

41بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىرغد غالب هادي131270

ي عنان130374 42بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىفريال تريحر

43دبلومالشنافيه31757القادسيةأنبىعبب  عبدهللا عبداالمب 340342

44دبلومالشنافيه31757القادسيةأنبىنبا عادل ارحيم339945

45دبلومالشنافيه31757القادسيةأنبىفاطمه عالء عباس130650

ن عبداليمه110128 46دبلومالشنافيه31757القادسيةأنبىهاجر حسي 

47دبلومالشنافيه31757القادسيةأنبىزهراء ناظم صبار508918

48إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىابرار صبيح عبودي340343

49إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىوعاده خضب  عباس131237

50إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىانوارالهدى ليث جبار552421

51إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىنوره لطيف جواد130459

ن508975 دعاء علي حسي 
52إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبى

رقيه علي رشيد132032
53إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبى

54إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىرجاء محمود خضب 131881

55إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىرحمه عباس ضاجي508766



56إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىمروة حازم عزيز130518

57إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىسهاد حسن محمد128480

ي عنان130386 58إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىنوره تريحر

59إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىزهراء ازهر طالب110142

60إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىزينب علي رشيد132024

61إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىايناس صباح محمد110121

62إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىنورالهدى جبار نجم109954

63إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىهديل فارس حمزه508650

64إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىزينب كاظم عيىس128742

65إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىشهد رحيم سلمان340351

66إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىزينب سلوم محمد131206

67إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىصبا جعفر جليل126619

ن سعد لطيف131194 68إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىحني 

69إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىشيماء احمد خضب 263902

70إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىكوثر خضب  محمود130671

71إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىمبن حسان احمد129304

72إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىغسق حميد ظاهر109993

ن جابر129386 ق عبدالحسي  73إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىاستبر

74إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىرسل قضي نجم508944

75إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىرغد خالد ستار130346

انتظار ازهر علي131618
76إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبى

ن264022 77إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىطيبه عبدهللا عبدالحسي 

78إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىنور حاكم محمود89298

79إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىنور حيدر جواد131182

80إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىزهراء صادق هادي264670

81إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىفاطمه صادق هادي508558

82إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىشيماء عباس احمد84172

83إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىصابرين محمد خطار110077

ن صالح مهدي508950 84إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىصفي 

ي هريش128436 85إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىدهاق مب 

ن عزيز131555 86إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىزهراء حسي 

87إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىنبأ كاظم عيىس131695

ن عامر حمزة129254 88إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىبني 

89إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىزهراء عباس احمد128521

ن منصور264231 90إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىدالل عبدالحسي 

91إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىطيبه كاظم حميد129681

92إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىعال فالح صالح264395

علياء علي مسلم130330
93إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبى

94إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىزينب عبدالرحمن ساجت264454

95إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىمىه راهي عاجل400972

96إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىزينب علي نايف129425

97إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىزهره فاهم جياد130178

98إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىطيبه مهلهل محمود132428

99بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبىباسمة يونس فنفون109941

ن129343 انوار علي حسي 
100بكالوريوسالشنافيه31757القادسيةأنبى

ن محمود129240 101إعداديةالشنافيه31757القادسيةأنبىجنان حسي 

1ماجستب عفك31758القادسيةذكراحسان علي لفته384662

2ماجستب عفك31758القادسيةذكربهاء عبدالكاظم نارص384334



3ماجستب عفك31758القادسيةذكرعباس حمزة سلمان384090

4ماجستب عفك31758القادسيةذكرستار نعيم عبيد382828

5ماجستب عفك31758القادسيةذكرنوار كاظم جابر334654

6ماجستب عفك31758القادسيةذكراحمد محمد غازي335074

7ماجستب عفك31758القادسيةذكرسالم محمد غازي335068

ي بلعوط384703 8ماجستب عفك31758القادسيةذكراكرم لعيبر

9ماجستب عفك31758القادسيةذكرمصطفن محمد محسن382681

10دبلوم عاليعفك31758القادسيةذكرحسن شاكر والي313914

11بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرفريق فرحان كاظم334398

12بكالوريوسعفك31758القادسيةذكركريم محمد رشك382705

13بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعدنان جالب جياد385871

14بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرواثق نجم عبود528809

15بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرصباح عيد عطية385574

16بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرنعيم جبار ظاهر385714

17بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرجعفر وهد هليل383034

ي384569
18بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرنعيم ويب رويضن

ن334377 ن لفته عبدالحسي  19بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسي 

20بكالوريوسعفك31758القادسيةذكررحيم عبيد رضا384099

21بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعبود كاظم شناوة384343

22بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعلي هادي حسون385806

23بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعمر فيصل ابراهيم314030

24بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمحمد ابوالهيل حسون384266

25بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراحمد رضيوي عباس293195

ي فرحان385854
 
26بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرستار رزوف

27بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرصفاء هاشم عبدالعباس382625

28بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرنهاد عبدالحمزة غيدان383216

29بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراحسان رحم جبر528888

30بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرسعد حبيب عطية385684

31بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرانتصار فليح سفاح383895

32بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرنجم عبدهللا فياض528811

33بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرجالل حسن مجلي385657

34بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرنارص علي سلمان385846

ن383905 35بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرصالح عزيز حسي 

36بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرقحطان جابر كاظم333709

37بكالوريوسعفك31758القادسيةذكركامل عنون مكطوف385595

38بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحيدر فيصل طاهر334563

39بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعلي ابوالهيل زغب 293362

40بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعلي عبداالمب  عبدالواحد528793

ن كاظم عذاب385061 41بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسي 

42بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراحمد صالح هادي383251

43بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسن صبيح علي385381

44بكالوريوسعفك31758القادسيةذكررزاق جبار ظاهر335127

45بكالوريوسعفك31758القادسيةذكررياض علي عبدالرضا313990

46بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرأحمد حسن جبار528795

ن كشاش عبدهللا334154 47بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعبدالحسي 

48بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرسعد محسن لفته333443

49بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراحمد عبدالحمزة جبر385565

50بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحيدر توفيق عذاب384668



ائيل هادي كاظم385305 51بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرجبر

ن سلمان333689 52بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعصام عبدالحسي 

ن385847 53بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسن نارص حسي 

ن رشيد384847 54بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرصفاء عبدالحسي 

55بكالوريوسعفك31758القادسيةذكروساف جاسم حسون528879

ن جابر384304 56بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعالء حسي 

ن ظنة337636 57بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراحمد عبدالحسي 

58بكالوريوسعفك31758القادسيةذكررحيم عبيد رسحان384761

59بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمحمد كريم صاحب385783

60بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعبداالمب  نعيم مهدي313931

61بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمعن عاشور عبد385836

62بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرغيث كريم هندول335111

63بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرانمار فريق فرحان334591

64بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمحمد عبدالكريم خضب 334707

ن333841 65بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرهشام كاظم حسي 

66بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمحمد هشام علوان385132

67بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعمار موس داخل293242

68بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراثمار فريق فرحان334365

 علي383239
ن 69بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعلي حسي 

70بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرايهم خضب  داخل384825

71بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراحمد علي ارضيوي385561

72بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمحمد عبدالحليم صالح335057

ن385850 73بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمحمد عبدالحمزة حسي 

ن غافل مهوس333500 74بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسي 

75بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمحمد كاظم عطية293290

76بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحيدر كريم علي382710

ي382569 77بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرصفاء موس باجر

78بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرنائل رزاق عبيد384093

79بكالوريوسعفك31758القادسيةذكريونس عبدهللا تاجر335118

80بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمصطفن كريم عبيد384809

81بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمصطفن جبار اسماعيل382953

ن ابراهيم385775 82بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

83بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمحمد عاشور عبد382600

84بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحيدر صباح راجح384106

 علي جبوري382628
ن 85بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسي 

86بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحيدر محمد ابوالهيل384233

ن صالل334406 87بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعامر حسي 

88بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرسجاد علي جندي385863

89بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراحمد غازي جبار384256

90بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمحمد حمد جواد313981

91بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراياد رحيم عرد385646

92بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرابراهيم مرزوك نعمة385621

 علي جاري382597
ن 93بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسني 

94دبلومعفك31758القادسيةذكرحيدر جبار نارص385355

95دبلومعفك31758القادسيةذكرفائز منصور كريم385862

96دبلومعفك31758القادسيةذكرفالح حسن جودة385671

ي385669
ن راضن 97دبلومعفك31758القادسيةذكرعماد عبدالحسي 

ن رشيد335046 98دبلومعفك31758القادسيةذكرسهم عبدالحسي 



99دبلومعفك31758القادسيةذكرمصطفن نعمة مزهر385789

100دبلومعفك31758القادسيةذكرحبيب محمد حبيب385788

101دبلومعفك31758القادسيةذكرقضي شدهان جبار384712

102دبلومعفك31758القادسيةذكركاظم علوان حمزة385644

103دبلومعفك31758القادسيةذكرعلي عذاب جياد190098

104دبلومعفك31758القادسيةذكرحسن حميد وهاب384201

ن382832 105دبلومعفك31758القادسيةذكرحيدر عبيد عبدالحسي 

106دبلومعفك31758القادسيةذكرحيدر محمد بارة335013

ن مهدي صالح334144 107دبلومعفك31758القادسيةذكرحسي 

108دبلومعفك31758القادسيةذكرمحمد رفعت عبد334593

109دبلومعفك31758القادسيةذكراحمد خضب  داخل384285

ن334726 110دبلومعفك31758القادسيةذكرهشام سجاد عبدالحسي 

111دبلومعفك31758القادسيةذكراحمد منديل خلف385416

112دبلومعفك31758القادسيةذكروسام نارص حنواش385804

113دبلومعفك31758القادسيةذكرمازن محمد عبد489906

ن نذير شباط385696 114دبلومعفك31758القادسيةذكرحسي 

ن384300  علي حسي 
ن 115دبلومعفك31758القادسيةذكرحسي 

116دبلومعفك31758القادسيةذكرعلي يحي جبار385661

ي385800
ن راضن 117دبلومعفك31758القادسيةذكرفؤاد عبدالحسي 

118دبلومعفك31758القادسيةذكرجواد كاظم محمد385877

119دبلومعفك31758القادسيةذكرماجد عبيد رسحان384751

120دبلومعفك31758القادسيةذكرمحمد شالل طعمة528796

غام كاظم جابر385831 121دبلومعفك31758القادسيةذكررصن

ن385807 122دبلومعفك31758القادسيةذكرحسام علي حسي 

123دبلومعفك31758القادسيةذكرمنتظر سامي حبيب313982

124دبلومعفك31758القادسيةذكرنزار عامر بجاي384103

125دبلومعفك31758القادسيةذكرداخل هبيل محمد314040

126دبلومعفك31758القادسيةذكرنعمة عبدالهادي كناوي385658

127دبلومعفك31758القادسيةذكراثب  كريم شمران384083

128دبلومعفك31758القادسيةذكرمحمد عبدالجبار كريم385549

129دبلومعفك31758القادسيةذكرسعيد كريم صاحب333661

130دبلومعفك31758القادسيةذكرحيدر عبداالمب  علوان382700

131دبلومعفك31758القادسيةذكركمال جاسم جبر313992

132دبلومعفك31758القادسيةذكرعلي يوسف باقر384799

133دبلومعفك31758القادسيةذكرمحمد منصور كاظم384295

134دبلومعفك31758القادسيةذكراحمد حامد عبد559564

ن385879 135دبلومعفك31758القادسيةذكرعلي شنيف حسي 

136دبلومعفك31758القادسيةذكروليد برهان عبيد314001

137دبلومعفك31758القادسيةذكرمحمد اياد جاسم383304

138دبلومعفك31758القادسيةذكرعلي حسن حمد384289

139دبلومعفك31758القادسيةذكراحمد علي حميد293325

ي384680
140دبلومعفك31758القادسيةذكرايهاب يحب  زبوتن

141دبلومعفك31758القادسيةذكرقاسم نعمه حسن334303

142دبلومعفك31758القادسيةذكرعقيل عدنان عبدالسادة314008

143دبلومعفك31758القادسيةذكرعلي حمود كرم383985

ي طاهر528864
144دبلومعفك31758القادسيةذكرمحمد راضن

145دبلومعفك31758القادسيةذكررزاق حمود رضا293292

ن384812 ن عباس حسي  146دبلومعفك31758القادسيةذكرحسي 



147دبلومعفك31758القادسيةذكرصادق عبدالجواد محمود385529

148دبلومعفك31758القادسيةذكرابراهيم رحيم فليح528840

149دبلومعفك31758القادسيةذكرغزوان علي لفته385849

150دبلومعفك31758القادسيةذكرحيدر احمد هادي293402

151دبلومعفك31758القادسيةذكراحمد جناح رحيم333956

ن جبار335001 152دبلومعفك31758القادسيةذكرعلي حسي 

153دبلومعفك31758القادسيةذكرفاضل غازي جبار385179

154دبلومعفك31758القادسيةذكرسامي صبيح ظاهر383289

155دبلومعفك31758القادسيةذكرعبدهللا وناس عبدعلي528818

156دبلومعفك31758القادسيةذكركرار حيدر جبار385341

157دبلومعفك31758القادسيةذكرعباس علي جاسم333692

158دبلومعفك31758القادسيةذكرمحمد عبدالرضا حبيب385375

159دبلومعفك31758القادسيةذكرامب  علي عبد313956

ن559586 160دبلومعفك31758القادسيةذكرمحمد جبار حسي 

161دبلومعفك31758القادسيةذكركرار حيدر عبيد383845

162دبلومعفك31758القادسيةذكرعلي كاظم جابر385803

163إعداديةعفك31758القادسيةذكررسول عبد سياب528797

164إعداديةعفك31758القادسيةذكرعليوي بوهان بري    ح335985

ن ابراهيم محسن385068 165إعداديةعفك31758القادسيةذكرعبدالحسي 

166إعداديةعفك31758القادسيةذكرمصطفن نذير شباط384081

167إعداديةعفك31758القادسيةذكرعلي محسن لفته333447

168إعداديةعفك31758القادسيةذكرقيس حامد عبيد383011

169إعداديةعفك31758القادسيةذكرحيدر كاظم كويش334977

170إعداديةعفك31758القادسيةذكرجمال عسل رطان334337

171إعداديةعفك31758القادسيةذكرحيدر علي هويدي335185

172إعداديةعفك31758القادسيةذكرمرتضن زيارة عبدالسادة385773

1ماجستب عفك31758القادسيةذكراحمد جبار جمر385134

2ماجستب عفك31758القادسيةذكرمحمد رزاق جبار333492

3ماجستب عفك31758القادسيةذكرتيسب  سالم مجيد380681

4ماجستب عفك31758القادسيةذكرانور رزاق جبار334123

5ماجستب عفك31758القادسيةذكركرار محمد شاكر334055

6ماجستب عفك31758القادسيةذكرماجد كاصد حنيبر385126

7بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراحمد صاحب عبدزيد334426

8بكالوريوسعفك31758القادسيةذكروالء صادق جغيل385875

9بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعلي نعيمة كاظم382586

 شاكر والي382621
ن 10بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسي 

11بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرجواد كاظم عبد381439

12بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعادل كاظم عبد293439

13بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحيدر جابر حسن528850

14بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسن حامد عبد528861

 علي هادي334113
ن 15بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسي 

16بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرامجد عماد كاظم384638

17بكالوريوسعفك31758القادسيةذكركرار صابر كاظم382900

18بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرسجاد عبدالرحمن اركان382725

19بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراكرم يحب  راجح334862

20بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراحمد منىسي غافل334539

21بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرليث طالب صالح385423

22بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرجعفر حاجم عبداالمب 528819



23بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسن نعيمة كاظم385774

24بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمرتضن يوسف باقر382966

25بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمحمد حامد عبد528883

ن رزاق طه384269 26بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسي 

ن علول334925 27بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعالء حسي 

28بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرستار جبار تاية335164

 علي شنيف385761
ن 29بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسي 

30بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرجواد كاظم كريم334931

31بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراحمد جبار حمزة383019

32بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرسامر علي وناس334535

33بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسن منصور كاظم382834

34بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعلي حسن مدلول383222

35بكالوريوسعفك31758القادسيةذكركرار حيدر سلمان293496

36بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرراغب نارص هاشم385833

37بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمسلم عدنان عبدالسادة385864

ن شاكر380744 38بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعلي حسي 

39بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعلي حمودي ربيج385780

40بكالوريوسعفك31758القادسيةذكررزاق حليم محسن385720

41بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرفضل هادي فضل334101

42بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعلي محمد مطرسر382913

43بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمهند طراد عبد559569

44بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعلي نجم عبد528799

45بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمصطفن جليل شالل334699

46بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرنور فليح عباس385859

ن عبدالرضا محمود528834 47بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسي 

48بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراحمد موريس عبدالهادي334640

49بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمرتضن ستار سعيد334051

50بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرناطق جاسم كاظم384802

ن جواد190140 51بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرجواد ياسي 

52بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراحمد حاكم عكار382851

 علي حميد385828
ن 53بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسي 

54بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرجالل جمال عكلة385812

ن حمد334413  عبدالحسي 
55بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمصطفن

56بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرصفاء لطيف عبدالرضا489927

ي385708
57بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعبدهللا كاظم راضن

58بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمحمد هادي محسن551858

59بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمصطفن ستار سعيد334042

60بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرجعفر حميد عزيز383206

61بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعلي عادل صبيح385796

62بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمرتضن عبدالرضا حسن489928

ن293509 63بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحيدر علي عبدالحسي 

64بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراحمد علي جاري385817

65بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمحمد محسن عبيد385688

66بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرفاضل مكي فليحي370961

 علي طعمة383294
67بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمرتضن

ن335887 68بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمحمد حميد حسي 

69بكالوريوسعفك31758القادسيةذكررائد فايد صادق528805

70بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرازهر حميد عزيز380876



71بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعالء عبدالكاظم نارص334396

72بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراحمد نعيم حمزة382931

73بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرانور حميد عزيز384273

74بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسن عبيد رضا382943

75بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراحمد خجب  محمد384308

76بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعماد كاظم رضة381975

77بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحيدر كريم عبدعلي334077

78بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراثب  احمد فرهود559575

 علي باجي334691
79بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمصطفن

80بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرسجاد نعيم عرد385767

81بكالوريوسعفك31758القادسيةذكركرار حبيب جابر385678

82بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرهيثم قاسم هادي382893

83بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراحمد كاظم مدلول385648

84بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرماجد جاسم حتحوت385857

 علي كشكول382583
ن 85بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسي 

ن طارش380720 86بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمحمد حسي 

ن نوير ظاهر293369 87بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسي 

88بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعلي كريم والي334686

89بكالوريوسعفك31758القادسيةذكررزاق غانم عيىس333765

90بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمصطفن رحيم كاظم528873

91بكالوريوسعفك31758القادسيةذكركرار حاكم عبدهللا385526

92بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعلي غازي جبار382702

93بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعلي عبدالكريم عليوي370837

94بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمحمد رشيد مهبش381390

ن383029 95بكالوريوسعفك31758القادسيةذكربهاء نوري حسي 

96بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمصطفن عبدالعباس صالح313899

97بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمحمد نايف مكي191748

ن عباس خضب 334544 98بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسي 

ن385808  علي حسي 
99بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمصطفن

 علي كاظم334670
ن 100بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسي 

101بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمشتاق كاظم وجعان385500

102بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرهيمان وناس شناوة385158

103بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرزمن عمار جواد385642

104بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسن هادي فضل334083

105بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعلي كريم هندول385580

106بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعلي حبيب اسماعيل293219

107بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمهند كاظم عبدالرضا313960

108بكالوريوسعفك31758القادسيةذكركرار حيدر عبدالسادة384241

ن حمود عذاب381473 109بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسي 

ي385869
110بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمحسن عليوي راضن

111بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراحمد سالم عبد335769

ن293235  علي حسي 
ن 112بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسي 

 علي313957
ن 113بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمرتضن حسي 

114بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرزياد كاظم حسن384852

ي371335
115بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعلي كاظم شمحن

ن عبداالمب  عبدالحميد385478 116بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسي 

ن نارص هاشم382871 117بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسي 

118بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعلي حازم صادق383875



ن380830 119بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراسعد صنعاء عبدالحسي 

120بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرانمار حيدر جبار385330

121بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرباسم محمد راهي528791

122بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرايمن علي حسن528843

123بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراحمد كريم هندول382866

124بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعقيل موس عبد371075

125بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرجواد عبدالكاظم نوهة382565

126بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراحمد حيدر جبار385371

127بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمنتظر حاكم عبدهللا385801

128بكالوريوسعفك31758القادسيةذكركاظم كريم كاظم383954

129بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرامجد رافد كاظم334859

130بكالوريوسعفك31758القادسيةذكربهاء قاسم شمران528851

ن مالك وحيد384197 131بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسي 

132بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحيدر علي هادي528857

 علي كاظم334259
ن 133بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحسي 

134بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمهند جواد عبدالكاظم385587

135بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمصطفن حامد كلف334244

غام جهاد تالي334660
136بكالوريوسعفك31758القادسيةذكررصن

137بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرريام كريم خرصن334275

138بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرصادق جاري عبدالعباس382596

ن334107 139بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمصطفن لطيف حسي 

140بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعلي كريم جفات384916

141بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمصطفن نعيم جبار384696

142بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرغدير عاشور عبد334748

ن كاظم385073 143بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعالء حسي 

144بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراكرم داخل حسن334064

145بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعلي سعدون فليح334956

146بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعلي عبدالجاسم علوان333682

147بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحيدر محمد علي385792

148بكالوريوسعفك31758القادسيةذكربهاءالدين عفلوك كاظم385842

149بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمحمد عبدالرزاق مجيد334559

150بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرجهاد حميد عبد385627

151بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعالء هاشم خلف334677

152بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرحيدر صبيح ظاهر384092

153بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعلي عذاب حمزة528806

154بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعالء عبدالهادي حميد385410

155بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعلي نارص حنواش528849

156بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرطيف كاظم فالح293415

157بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعلي عبد الحسن ظنة385651

158بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرعيىس بدرالدين عليوي385138

159بكالوريوسعفك31758القادسيةذكررحمن عبود حاجم334330

160بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرسيف هللا سعيد حمزة334565

161بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرخالد كاصد حنيبر384794

162بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرهشام محمد عبدالعباس313898

ي385873
163بكالوريوسعفك31758القادسيةذكراحمد هادي راضن

164دبلومعفك31758القادسيةذكرجواد كاظم جابر385872

165دبلومعفك31758القادسيةذكرعباس مرصن هاشم384743

166دبلومعفك31758القادسيةذكرابراهيم موس دريس385511



ن باسم عبداالمب 558299 167دبلومعفك31758القادسيةذكرحسي 

168دبلومعفك31758القادسيةذكراحمد محمد شاكر333480

169دبلومعفك31758القادسيةذكرمرتضن ستار جبار528831

 علي هاشم528869
ن 170دبلومعفك31758القادسيةذكرحسي 

171دبلومعفك31758القادسيةذكركرار علي سويف528854

172دبلومعفك31758القادسيةذكرلؤي كاظم محمد384222

173دبلومعفك31758القادسيةذكراحمد كريم صبر293245

174دبلومعفك31758القادسيةذكرعلي موريس عبدالهادي334634

175دبلومعفك31758القادسيةذكرمؤمل محمد ابوالهيل383886

ن عبداالمب 293262 176دبلومعفك31758القادسيةذكركرار عبدالحسي 

177دبلومعفك31758القادسيةذكرريام مهدي زيون384218

178دبلومعفك31758القادسيةذكرقاسم محمد ابوالهيل293396

179دبلومعفك31758القادسيةذكرامب  كاظم شالل385653

180دبلومعفك31758القادسيةذكرفالح مهدي زبون383876

181دبلومعفك31758القادسيةذكركرار علي هادي382882

182دبلومعفك31758القادسيةذكريارس عبدالرضا حبيب384919

183دبلومعفك31758القادسيةذكرسجاد عبدمناف محمد333667

184دبلومعفك31758القادسيةذكراحمد قاسم ابوالشون382875

ن جاسم محمد334232 185دبلومعفك31758القادسيةذكرحسي 

186دبلومعفك31758القادسيةذكرمؤيد نعيم جبار383015

187دبلومعفك31758القادسيةذكرمصطفن خالد عكله314004

188دبلومعفك31758القادسيةذكرمحمد حامد هادي385766

189دبلومعفك31758القادسيةذكرعبدهللا صالح عبد385876

190دبلومعفك31758القادسيةذكرمصطفن عدنان جايش384738

191دبلومعفك31758القادسيةذكرناريمان جبار اسماعيل383900

192دبلومعفك31758القادسيةذكرمرتضن موس راهي384861

193دبلومعفك31758القادسيةذكرحيدر عبد شنيف385810

194دبلومعفك31758القادسيةذكرنور رحيم كريم385853

195دبلومعفك31758القادسيةذكراحمد طالب مطر313939

196دبلومعفك31758القادسيةذكرحيدر صاحب شهاد314028

197دبلومعفك31758القادسيةذكركرار حامد محسن335834

198دبلومعفك31758القادسيةذكرحسن هادي كوشان551691

199دبلومعفك31758القادسيةذكرمحمد علي هجول333986

 محمد علي385506
200دبلومعفك31758القادسيةذكرمرتضن

201دبلومعفك31758القادسيةذكررفاة عبدالحميد نجم382655

202دبلومعفك31758القادسيةذكرمحمد اياد مدلول382016

203دبلومعفك31758القادسيةذكراحمد عباس رضيو334697

204دبلومعفك31758القادسيةذكرمرتضن ناظم صيهود385539

205دبلومعفك31758القادسيةذكرازهر محمد جبار333725

206دبلومعفك31758القادسيةذكرمنقل بربب  خوين385845

207دبلومعفك31758القادسيةذكرعلي خالد عجاوة335080

208دبلومعفك31758القادسيةذكرعلي مصطاح محسن528885

209دبلومعفك31758القادسيةذكرجبار محمد جبار333728

210دبلومعفك31758القادسيةذكرصدام كريم برع385725

211دبلومعفك31758القادسيةذكرايوب مصطاح محسن382049

212دبلومعفك31758القادسيةذكراحمد علي عبدالكاظم385141

213دبلومعفك31758القادسيةذكرغازي حمود عذاب293492

ن كريم جفات384648 214دبلومعفك31758القادسيةذكرحسي 



215دبلومعفك31758القادسيةذكرمصطفن ستار جبار528833

216دبلومعفك31758القادسيةذكرحيدر خضب  داخل384910

217دبلومعفك31758القادسيةذكرصفاء عبدالرزاق مجيد382722

218دبلومعفك31758القادسيةذكرحسام حياوي جبب 528828

219دبلومعفك31758القادسيةذكرحيدر نعيم عليوي335850

ي528820
220دبلومعفك31758القادسيةذكرمصطفن عليوي راضن

221دبلومعفك31758القادسيةذكرحسن علي طرهيل293284

222إعداديةعفك31758القادسيةذكرعباس عبدالكريم عبدالواحد385858

223إعداديةعفك31758القادسيةذكرجبار رشيد مهبش380820

ن381336 224إعداديةعفك31758القادسيةذكرعلي رافد عبدالحسي 

225إعداديةعفك31758القادسيةذكرموس قاسم حمزة293333

ن كلف صبر385576 226إعداديةعفك31758القادسيةذكرحسي 

227إعداديةعفك31758القادسيةذكرعلي حاكم جاسم313977

228إعداديةعفك31758القادسيةذكراحمد راهي زيدان383236

229إعداديةعفك31758القادسيةذكراحمد شاكر هرير313975

ن ابراهيم385776 230إعداديةعفك31758القادسيةذكرمحمد عبدالحسي 

231إعداديةعفك31758القادسيةذكرعلي قاسم حمزة293337

232إعداديةعفك31758القادسيةذكراحسان عبدالرضا كوشان370734

233إعداديةعفك31758القادسيةذكرمحمد علي عودة313986

234إعداديةعفك31758القادسيةذكروسام سعيد عطاهللا385704

ن ابراهيم385819 ن عبدالحسي  235إعداديةعفك31758القادسيةذكرامي 

236إعداديةعفك31758القادسيةذكرعدنان صالح ساجت381964

237إعداديةعفك31758القادسيةذكرعلي خليل حثاثة385736

238إعداديةعفك31758القادسيةذكرضياء محسن رميح385746

239إعداديةعفك31758القادسيةذكرحسن خالد كريم219760

ن محمد محسن293430 240إعداديةعفك31758القادسيةذكرحسي 

ي كريم333746 241إعداديةعفك31758القادسيةذكرعباس مب 

242إعداديةعفك31758القادسيةذكرمحمد محمود محي385682

243إعداديةعفك31758القادسيةذكرمحمد محسن شدهان191612

244إعداديةعفك31758القادسيةذكركريم هاشم عبدزيد381992

ي سلمان220041
245إعداديةعفك31758القادسيةذكراحمد راضن

246إعداديةعفك31758القادسيةذكرحيدر راهي عواد528852

247إعداديةعفك31758القادسيةذكرعلي محمد كزار380909

248إعداديةعفك31758القادسيةذكرحسن عدنان نواف381985

غام رياض اسماعيل382610 249إعداديةعفك31758القادسيةذكررصن

250إعداديةعفك31758القادسيةذكرعلي رحمان فيصل385835

251إعداديةعفك31758القادسيةذكرحسن حمود عباس313979

ن528862 252إعداديةعفك31758القادسيةذكرمحمد ماجد ياسي 

253إعداديةعفك31758القادسيةذكرحيدر شعالن عبدالسادة385874

254إعداديةعفك31758القادسيةذكررضا حبيب سلمان334854

255إعداديةعفك31758القادسيةذكرمحمد كاظم بري  ىهي293312

256إعداديةعفك31758القادسيةذكرقاسم وناس عبدعلي528827

257إعداديةعفك31758القادسيةذكرمؤمل عبدالكاظم خلف293435

258إعداديةعفك31758القادسيةذكرعالء كريم جالب382618

259إعداديةعفك31758القادسيةذكرحسن رزاق منديل293424

260إعداديةعفك31758القادسيةذكرجعفر كريم محمد371103

261إعداديةعفك31758القادسيةذكرمصطفن نوري جبار370709

262إعداديةعفك31758القادسيةذكرسامر مخلص محمود313999



263إعداديةعفك31758القادسيةذكرعلي لطيف جبار384929

264إعداديةعفك31758القادسيةذكرعباس محمد علي385793

265إعداديةعفك31758القادسيةذكرامب  علي جميل385600

266إعداديةعفك31758القادسيةذكرمصطفن عبدالكريم مطلوب528858

267إعداديةعفك31758القادسيةذكرعلي حبيب دعاش313966

268إعداديةعفك31758القادسيةذكركرار عبدالحسن ظنة313920

269إعداديةعفك31758القادسيةذكرمحمد نعيم جبار385730

270إعداديةعفك31758القادسيةذكرعالء محمد شناوة383889

271إعداديةعفك31758القادسيةذكرمحمد عبدالرضا محمود383844

272إعداديةعفك31758القادسيةذكرعلي كريم كاظم385765

273إعداديةعفك31758القادسيةذكرمنتظر محمد حمزة385886

274إعداديةعفك31758القادسيةذكرحيدر علي شاطي385631

275إعداديةعفك31758القادسيةذكرعبدالخالق طالب عبدزيد385868

276إعداديةعفك31758القادسيةذكرعبدهللا هادي عبدهللا385392

ن ثاير كاظم528802 277إعداديةعفك31758القادسيةذكرحسي 

278إعداديةعفك31758القادسيةذكرقاسم علي هاتف334462

279إعداديةعفك31758القادسيةذكرامب  علي فنيش384873

ن صباح عبد385896 280إعداديةعفك31758القادسيةذكرحسي 

ن رائد رزاق385889 281إعداديةعفك31758القادسيةذكرحسي 

ن382054 282إعداديةعفك31758القادسيةذكرمؤمل علي حسي 

283إعداديةعفك31758القادسيةذكرمصطفن حيدر سلمان383285

284إعداديةعفك31758القادسيةذكرحيدر رحيم كاظم528875

285إعداديةعفك31758القادسيةذكرامب  علي حمزة371301

286إعداديةعفك31758القادسيةذكرعباس علي حمزة380892

 مسلم علي293379
ن 287إعداديةعفك31758القادسيةذكرحسي 

288إعداديةعفك31758القادسيةذكرعالء عبود كاظم384338

ن كشاش334198 289إعداديةعفك31758القادسيةذكرموس عبدالحسي 

290إعداديةعفك31758القادسيةذكراحمد نعيم ديب384574

291إعداديةعفك31758القادسيةذكراحمد عباس جواد381938

ن385827 292إعداديةعفك31758القادسيةذكرمحمد احمد حسي 

ن حسن سعيد385137 293إعداديةعفك31758القادسيةذكرحسي 

ي528891
294إعداديةعفك31758القادسيةذكرعلي محمد هاتن

295إعداديةعفك31758القادسيةذكرمحمد كريم نارص381857

ن دوي    ج385679 296إعداديةعفك31758القادسيةذكرعالء حسي 

297إعداديةعفك31758القادسيةذكراركان علي لفته385481

ن سالم رهيف385675 298إعداديةعفك31758القادسيةذكرحسي 

ن528788 299إعداديةعفك31758القادسيةذكرعبدهللا احمد حسي 

300إعداديةعفك31758القادسيةذكرجليل صبيح ساجت381949

301إعداديةعفك31758القادسيةذكرمؤمل فالح عباس382619

ي382632
302إعداديةعفك31758القادسيةذكرعباس محمد هاتن

ن رسحان عكروك385768 303إعداديةعفك31758القادسيةذكربني 

304إعداديةعفك31758القادسيةذكرحمزة كاظم بري  ىهي293445

ن هادي شذر333676 305إعداديةعفك31758القادسيةذكرحسي 

306إعداديةعفك31758القادسيةذكرمرتضن طالب هادي380884

307إعداديةعفك31758القادسيةذكرعلي فالح شنيور385797

308إعداديةعفك31758القادسيةذكرعباس جعفر غافل380774

309إعداديةعفك31758القادسيةذكرعباس فاضل طارش371026

ن380797 310إعداديةعفك31758القادسيةذكرقاسم علي عبدالحسي 



311إعداديةعفك31758القادسيةذكرعلي حيدر عبدالسادة385855

312إعداديةعفك31758القادسيةذكرزمان ياس خضب 382091

313إعداديةعفك31758القادسيةذكروائل حسن حمود385770

ن ذياب383288 314إعداديةعفك31758القادسيةذكرمروان حسي 

 علي هادي385805
ن 315إعداديةعفك31758القادسيةذكرحسي 

316إعداديةعفك31758القادسيةذكرعباس احمد علي528808

317إعداديةعفك31758القادسيةذكرعلي عدنان جالب385870

ن كريم فرحان385404 318إعداديةعفك31758القادسيةذكرحسي 

319إعداديةعفك31758القادسيةذكرحازم صابر محيسن385777

320إعداديةعفك31758القادسيةذكرعلي سعيد طعمة381410

321إعداديةعفك31758القادسيةذكرعلي عبدمناف محمد380901

322إعداديةعفك31758القادسيةذكرامب  رحيم عبيد321456

323إعداديةعفك31758القادسيةذكرحيدر امجد عبدالحسن382119

324إعداديةعفك31758القادسيةذكرمصطفن كاظم غافل528839

325إعداديةعفك31758القادسيةذكرحمزة سعيد حمزة314050

326إعداديةعفك31758القادسيةذكركمال جناح رحيم559573

ن كشاش334177 327إعداديةعفك31758القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

328إعداديةعفك31758القادسيةذكرمؤمل علي عبدالكاظم334603

ن385732 329إعداديةعفك31758القادسيةذكرعلي قاسم حسي 

330إعداديةعفك31758القادسيةذكرحسن خضب  جبار385754

331إعداديةعفك31758القادسيةذكراحمد موس عبد371153

332إعداديةعفك31758القادسيةذكركاظم علي هادي385082

ن293494 333إعداديةعفك31758القادسيةذكرمحمد هادي حسي 

334إعداديةعفك31758القادسيةذكرمؤمل محمد علي385794

335إعداديةعفك31758القادسيةذكراحسان كريم جندي551681

336إعداديةعفك31758القادسيةذكرغافل ماجد غافل384889

ن عبدالعباس عبدالكاظم385396 337إعداديةعفك31758القادسيةذكرحسي 

338إعداديةعفك31758القادسيةذكرجاسم غازي جاسم385791

339إعداديةعفك31758القادسيةذكرحامد محمد حاشوش385848

ي عبداالمب 335976  لعيبر
340إعداديةعفك31758القادسيةذكرمرتضن

341إعداديةعفك31758القادسيةذكرضياء موس عبد371268

342إعداديةعفك31758القادسيةذكرحسن سليم زبالة385497

343إعداديةعفك31758القادسيةذكرعلي حسن سعيد334073

ن382665 344إعداديةعفك31758القادسيةذكرحيدر علي حسي 

345إعداديةعفك31758القادسيةذكرسجاد محسن حاتم383850

346إعداديةعفك31758القادسيةذكرمؤمل نعيم مزي  هر385888

347إعداديةعفك31758القادسيةذكرعلي فليح عباس293230

348إعداديةعفك31758القادسيةذكرعالء كاظم عبدالهادي293450

349إعداديةعفك31758القادسيةذكرزمزم وساف جاسم528877

350إعداديةعفك31758القادسيةذكراحمد سلمان مدب334968

351إعداديةعفك31758القادسيةذكرمحمد خضب  زغب 313985

352إعداديةعفك31758القادسيةذكرعالء نارص علي384671

353إعداديةعفك31758القادسيةذكرمهند محسن رحم293227

 علي رحم385778
ن 354إعداديةعفك31758القادسيةذكرامي 

355إعداديةعفك31758القادسيةذكرمنتظر عماد مدلول371409

356بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرنارص سعيد عباس385691

357بكالوريوسعفك31758القادسيةذكرمحمود ذياب محمد333572

358دبلومعفك31758القادسيةذكرعلي عباس علي382579



359دبلومعفك31758القادسيةذكرنصب  طوير عناد385624

360دبلومعفك31758القادسيةذكراياد علي جاسم384778

361دبلومعفك31758القادسيةذكرصفاء ظاهر حسن334208

362دبلومعفك31758القادسيةذكرعلي شاكر دهش334477

363دبلومعفك31758القادسيةذكرسامر حميد عبداالمب 385665

364دبلومعفك31758القادسيةذكرصالح حسن جودة385645

365دبلومعفك31758القادسيةذكريوسف عكاب محمد489946

366دبلومعفك31758القادسيةذكركمال دوهان عسكر385590

367دبلومعفك31758القادسيةذكرطالب عبد سياب528812

368دبلومعفك31758القادسيةذكرسعدون فليح سفاح334951

369دبلومعفك31758القادسيةذكرمشتاق نجاح عبدالرضا385861

370دبلومعفك31758القادسيةذكرماجد شهيد حميد334570

371إعداديةعفك31758القادسيةذكرعواد كاظم طويرش293251

372إعداديةعفك31758القادسيةذكرنعيم يونس سايب190103

ن385772 373إعداديةعفك31758القادسيةذكرعلي ترمن ياسي 

374إعداديةعفك31758القادسيةذكركاظم مالح ردن293410

375إعداديةعفك31758القادسيةذكرسلمان شالل رسي    ح385771

1بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىحذام جواد كاظم384097

2بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىفاطمة حمزة مطرود528847

3بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىهاشمية كاظم زغب 385852

4بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىازهار فيصل كلف384734

5بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىاقبال حسن جاكة385882

6بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىباسمة جميل لفته334945

7بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىيرسى كاظم زغب 334131

8بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىلمياء غازي جبار313968

ن ظنة384345 9بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىوسن عبدالحسي 

10بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىشيماء عبدالحمزة حميد384281

11بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىزهراء رياض عودة382636

12بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىفاتن رزاق منديل293373

ن384611 13بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىنرسين علي حسي 

14بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىنضال عكاب محمد333639

15بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىختام حسن بديوي528846

16بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىفوزية حمزة نذير383914

17بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىشذى شاكر عبداالمب 334383

18بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىسيناء خضب  داخل385058

19بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىارساء عبدالهادي اسماعيل383273

20بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىضفاف شمران غازي314047

نوال علي شنيف314065
21بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبى

هاجر علي عبدالكاظم334286
22بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبى

23بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىهدى عيدان جواد313955

ي كريم385193 24بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىزينة مب 

25بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىنور محمد محي384674

26بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىزينب حبيب ظاهر382971

27بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىايمان كامل جالب385628

28بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىرواء ياسور عداي382695

29بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىجنان متعب كاظم314036

30بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىنهاية فالح عذاب293215

31بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىزينب علي هادي382888



32بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىغفران عبدالرضا عبدعون556407

33بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىخلود كريم نارص383213

ن384629 رقية علي حسي 
34بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبى

35بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىحوراء حسن عالوي384842

هديل علي جبار383041
36بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبى

ن ظنة382948 37بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىزهراء عبدالحسي 

38بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىهبة عدنان جالب382654

39بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىنورس ابراهيم جبار385593

ن314044 فرح علي حسي 
40بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبى

41بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىسماح كاظم شهد383244

42بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىرواء رياض عودة385553

43بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىهديل فائق نجم334703

ن382717 44دبلومعفك31758القادسيةأنبىنرسين ابراهيم عبدالحسي 

45دبلومعفك31758القادسيةأنبىابتسام جساب مهدي333437

46دبلومعفك31758القادسيةأنبىسلىم محمد داود385787

47دبلومعفك31758القادسيةأنبىقبيلة حلواص مهوس313916

48دبلومعفك31758القادسيةأنبىكوثر عبيس عبد385655

49دبلومعفك31758القادسيةأنبىمنتىه كاظم محمد384966

ي حسن335209
50دبلومعفك31758القادسيةأنبىمبن راضن

51دبلومعفك31758القادسيةأنبىعروبة ناظم مكطوف313963

ن383024 52دبلومعفك31758القادسيةأنبىجنان خضب  حسي 

53دبلومعفك31758القادسيةأنبىخالدة جابر كاظم334891

54دبلومعفك31758القادسيةأنبىصبيحة فيصل سلمان385384

ن383870 55دبلومعفك31758القادسيةأنبىحسام كاظم عبدالحسي 

56دبلومعفك31758القادسيةأنبىهبة حمود جابر334736

57دبلومعفك31758القادسيةأنبىحنان عبدالجبار كريم385689

ن عالوي385357 مي حسي 
58دبلومعفك31758القادسيةأنبى

59دبلومعفك31758القادسيةأنبىكوثر هادي كوطي385823

60دبلومعفك31758القادسيةأنبىايمان رسحان عبد385650

61دبلومعفك31758القادسيةأنبىحوراء محسن مهدي385798

62دبلومعفك31758القادسيةأنبىنجالء عبدالكاظم مجيد385838

63دبلومعفك31758القادسيةأنبىرواء حمزة نذير384250

64دبلومعفك31758القادسيةأنبىدالل جواد كاظم383269

ن384624 ميثاق علي حسي 
65دبلومعفك31758القادسيةأنبى

66دبلومعفك31758القادسيةأنبىعلياء عمار جواد314033

67دبلومعفك31758القادسيةأنبىروان حمود عذاب189896

68دبلومعفك31758القادسيةأنبىرسل عبدالحسن عبود334583

69دبلومعفك31758القادسيةأنبىغادة جواد كاظم385528

70دبلومعفك31758القادسيةأنبىاشواق عودة جبر335103

71دبلومعفك31758القادسيةأنبىانتظار حامد كاظم385687

72دبلومعفك31758القادسيةأنبىمها سالم جواد559559

73دبلومعفك31758القادسيةأنبىنرجس غالب مهدي385883

ي حلواص334309
74دبلومعفك31758القادسيةأنبىزهراء راضن

75دبلومعفك31758القادسيةأنبىنورالهدى محمد سعيد334342

ن جاسم333761 76دبلومعفك31758القادسيةأنبىزهراء حسي 

77إعداديةعفك31758القادسيةأنبىسهاد حبيب حسن383257

78إعداديةعفك31758القادسيةأنبىنباء عدنان جالب385880

79إعداديةعفك31758القادسيةأنبىزهراء حامد سعيد528790



80إعداديةعفك31758القادسيةأنبىدعاء كريم كاظم489902

1دكتوراهعفك31758القادسيةأنبىزهراء رخيت عكلة333998

2ماجستب عفك31758القادسيةأنبىزينب عبدالكريم عليوي528752

خديجة حوشان علي382994
3ماجستب عفك31758القادسيةأنبى

4ماجستب عفك31758القادسيةأنبىمروة كاظم عبد381853

5ماجستب عفك31758القادسيةأنبىجنان عبد عباس382644

6ماجستب عفك31758القادسيةأنبىكفاح كاظم جاسم383210

7دبلوم عاليعفك31758القادسيةأنبىنور حمود عذاب190316

8بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىهدى كريم زغبة382858

مالذ علي هادي385102
9بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبى

10بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىلينا مهدي يوسف384317

ن حمد313974 11بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىروان عبدالحسي 

12بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىسارة عيىس واجد385461

ن جواد333733 13بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىزينب ياسي 

14بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىغدير عبداالمب  هالل382627

15بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىشيماء شدهان جاسم382847

امال علي شناوة384262
16بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبى

ي385429
17بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىفاطمة جبار هاتن

18بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىزهراء كريم طوير383280

19بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىهبة محمد كزار293274

ن سلمان فيصل384732 20بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىحني 

ن385813 21بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىرويدة خضب  حسي 

22بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىابتهال خضب  جبار382822

حوراء علي نعمة385156
23بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبى

24بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىصباح قاسم محمد385683

ن صالل489917 25بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىانعام حسي 

26بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىصبا منصور كاظم382842

27بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىصفا سعيد طعمة381405

28بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىرشا حاكم نارص385844

29بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىرغد محمد عبدالكاظم334421

30بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىضح محمود ذياب334689

31بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىنورس عباس علي382613

32بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىشهباء نوري محمد385784

33بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىرسل خالد عكلة314006

34بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىنورة خرصن حايف384865

35بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىامال كاظم عبدالهادي293486

ن محي383264 36بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىمروة حسي 

37بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىزهراء صالح عبدزيد528804

38بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىاسماء رضيوي عباس168105

مريم شاكر والي382938
39بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبى

40بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىلمياء كاظم عبد385829

ن333653 41بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىميعاد حمزة حسي 

42بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىسارة خضب  جبار382688

43بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىزهراء رسحان عكرون385505

ن حمد385516 44بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىهدى حسي 

45بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىبيداء كاظم جابر384841

46بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىزينب علي فرحان385535

47بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىزهراء تموز عجاوة385509



48بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىهدى سعيد راجح382687

ايمان علي جميل385577
49بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبى

ي528810
 
50بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىرسل عبداالمب  برف

51بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىزهراء عبدالحمزة جبر334578

52بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىمبن نعيم رحيم385719

زهراء علي شنيف385811
53بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبى

54بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىزينب محمود محي313934

55بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىرقية داخل غازي385493

56بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىرندا حسن مدلول383226

ي384227 زهراء نائل لعيبر
57بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبى

58بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىارساء رسحان عكرون382641

59بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىشاه زنان نوري محمد385785

ن ظنة385421 60بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىسارة عبدالحسي 

61بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىخنان حميد عبداالمب 335304

62بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىعذراء عبدالكريم مطلوب334628

63بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىفاتن محمد محسن293276

ن385567 64بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىنور احمد حسي 

وق واثق نجم313900 65بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىرسر

رسى علي ظنة385605
66بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبى

ن جواد333772 67بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىحوراء ياسي 

ي معيوف385521
68بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىامال راضن

ن ياس خضب 383301 69بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىبني 

70بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىمروة محمد عبدالكاظم334417

71بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىسمراء عبدالهادي رحمان385378

72بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىزينب رسول تعبان383916

73بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىاوراس ياس خضب 382678

74بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىنور منصور كاظم382839

75بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىايالف كريم شمران385235

سناء علي شنشوال383967
76بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبى

77بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىنوال حمزة عباس384838

78بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىزهراء نعيم جبار383017

79بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىهبة جرود حايف190086

ي نذير334288
ن
80بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىرحاب صاف

ن382036 81بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىفاطمة عباس حسي 

82بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىارساء محمد كزار333717

83بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىايمان عبدالحميد نجم382651

ن382002 84بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىطيبة خضب  حسي 

85بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىسحر كريم شمران385290

86بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىايمان قاسم عليوي383292

ن385699 87بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىهبة قاسم حسي 

88بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىعهود خالد عبد383964

89بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىارساء علي جاسم333696

90بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىنور خضب  علوان384817

91بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىرحاب كريم خرصن333829

92بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىعلياء حسن مهدي383908

فاطمة علي جبار383208
93بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبى

94بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىمريم نارص غافل551658

95بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىنور عدي محمد334014



96بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىزينب علي مطرسر314010

97بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىحوراء كريم منو385408

98بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىزينب مهدي صالح333645

هديل علي طرهيل293278
99بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبى

زهراء علي راجح383853
100بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبى

101بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىرواء رياض رزاق385884

102بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىصفاء ياسور عداي382693

103بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىنور صباح عبد385570

104بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىحوراء شعالن عبدالسادة334465

105بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىهدى كريم حميد384199

106بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىنورالهدى خضب  عويد385543

تبارك حيدر علي385839
107بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبى

108بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىارساء جمال حميد528792

109بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىندى محمد كاظم335113

110بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىعلياء حاكم عبدهللا334986

111بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىنور اياد جاسم382712

112بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىصابرين صباح نجم382980

ن ظنة385640 113بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىدعاء عبدالحسي 

114بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىسارة خضب  علوان385557

115بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىنبا طالب ابوالشون385856

ن383277 116بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىمريم عباس حسي 

117بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىرسل ماجد غافل384881

118بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىنورس طالب كاظم383962

عذراء علي راجح370761
119بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبى

120بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىوديان لفته تاية334842

121بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىفراق حسن عبيد385649

122بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىشيماء عبدالجبار كريم385673

123بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىفيفيان جواد كاظم528856

124بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىلىم عبدالحسن عبود334585

125بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىايمان عيىس حاجم384336

126بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىسحر واثق نجم313910

127بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىنرسين محل عبد333551

128بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىشفاء عبدالكريم مطلوب558057

129بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىسحر دوهان مزبان381922

130بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىسماح كاظم جاسم385503

ن جواد333742 131بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىهدى ياسي 

132بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىزمن حامد محسن293353

133بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىعذراء نعيم يونس190105

134بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىنور ستار جبار528830

ن384245 135بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىحوراء صفاء عبدالحسي 

136بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىورود نعيم جبار384683

137بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىنور ساهي وناس313936

138بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىزهراء غازي جبار384237

139بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىليل رزاق غازي385866

140بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىفاطمة ياس خضب 383299

141بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىسحر عبداالمب  عبدالواحد385878

142بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىعلياء عبدالكاظم نارص384895

143بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىزهراء عبدالكاظم عبدالرضا385718



144بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىسحر علي جاري385816

انوار علي جاري385814
145بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبى

146بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىزهراء جعفر غافل293317

147بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىزهراء رزاق غازي333577

148بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىرضاب صباح كرموك383036

149بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىمريم امب  خضب 528842

150بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىشيماء عبيس حاجم383296

151بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىمريم عبدالجواد محمود385532

152بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىهدى هادي احمد319429

153بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىمبن دوهان عسكر383230

154بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىورود عباس عبدالحسن382825

155بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىزهراء عزيز كاظم384210

156دبلومعفك31758القادسيةأنبىفاطمة محمد نجم384212

157دبلومعفك31758القادسيةأنبىبراء كاظم مغيظي385818

158دبلومعفك31758القادسيةأنبىايمان شكري حميد385762

159دبلومعفك31758القادسيةأنبىرباب منديل خلف382604

160دبلومعفك31758القادسيةأنبىزينب محمد عبد385161

161دبلومعفك31758القادسيةأنبىميساء جرود حايف385513

162دبلومعفك31758القادسيةأنبىاالء حيدر عبدالسادة384239

163دبلومعفك31758القادسيةأنبىختام حميد عبداالمب 335952

164دبلومعفك31758القادسيةأنبىحوراء هادي كوشان383866

165دبلومعفك31758القادسيةأنبىنداء محمد عجوب383260

166دبلومعفك31758القادسيةأنبىرسى حسن شبر383913

انتظار عبدعلي مليش334646
167دبلومعفك31758القادسيةأنبى

168دبلومعفك31758القادسيةأنبىرشا صباح رسول334722

زهراء علي شنيف385759
169دبلومعفك31758القادسيةأنبى

170دبلومعفك31758القادسيةأنبىمروة كاظم مدلول334711

ي فاهم313995 171دبلومعفك31758القادسيةأنبىزهراء ناجر

172دبلومعفك31758القادسيةأنبىزينب عبدالكاظم عبدالرضا385716

173دبلومعفك31758القادسيةأنبىشفاء حميد عليوي334666

174دبلومعفك31758القادسيةأنبىنورس ياس خضب 382670

175دبلومعفك31758القادسيةأنبىمروة كامل عبدالهادي191694

176دبلومعفك31758القادسيةأنبىسىه علوان حبيب191712

ن382029 177دبلومعفك31758القادسيةأنبىبلقيس عباس حسي 

ن384594 عقيلة علي حسي 
178دبلومعفك31758القادسيةأنبى

179دبلومعفك31758القادسيةأنبىزينب كريم طوير385825

180دبلومعفك31758القادسيةأنبىرؤى نجم عبد333460

رواء علي هويدي385422
181دبلومعفك31758القادسيةأنبى

182دبلومعفك31758القادسيةأنبىنور محمود ذياب333559

183دبلومعفك31758القادسيةأنبىحوراء سليم زبالة383283

184دبلومعفك31758القادسيةأنبىفاطمة محمد عثمان382987

185دبلومعفك31758القادسيةأنبىلمياء سعيد عطاهللا333473

186دبلومعفك31758القادسيةأنبىارساء رخيت عكلة333990

187دبلومعفك31758القادسيةأنبىنور هاشم جالب385484

ن محمد380704 188دبلومعفك31758القادسيةأنبىزينب حسي 

189دبلومعفك31758القادسيةأنبىنادية جميل تمر384869

ي نذير385685
ن
190دبلومعفك31758القادسيةأنبىضفاف صاف

عهود مكي فليحي370886
191دبلومعفك31758القادسيةأنبى



ن عبدهللا ارخيص293304 192إعداديةعفك31758القادسيةأنبىبني 

193إعداديةعفك31758القادسيةأنبىدنيا ماجد محي558048

194إعداديةعفك31758القادسيةأنبىارساء حسن مطلك385420

ن غازي جبار313971 195إعداديةعفك31758القادسيةأنبىبني 

196إعداديةعفك31758القادسيةأنبىرقية جمال عكلة385449

ن حمد385519 197إعداديةعفك31758القادسيةأنبىندى حسي 

198إعداديةعفك31758القادسيةأنبىازهار جاسم ضاجر559579

199إعداديةعفك31758القادسيةأنبىنور عماد كاظم334352

200إعداديةعفك31758القادسيةأنبىختام محمد راشد559591

201إعداديةعفك31758القادسيةأنبىزينب هاشم وحيد334836

202إعداديةعفك31758القادسيةأنبىزهراء قاسم محمد334404

203إعداديةعفك31758القادسيةأنبىزينب عبداالمب  هالل382975

204إعداديةعفك31758القادسيةأنبىزهراء عبدالعباس عبدالكاظم382069

205إعداديةعفك31758القادسيةأنبىايالف كاظم مالح293417

206إعداديةعفك31758القادسيةأنبىزينب رياض محمد334938

207إعداديةعفك31758القادسيةأنبىتبارك باسم داخل313988

208إعداديةعفك31758القادسيةأنبىفاطمة رسول تعبان383911

209إعداديةعفك31758القادسيةأنبىحوراء مهدي يوسف385840

210إعداديةعفك31758القادسيةأنبىتبارك كريم كاظم385763

 علي شعالن293329
ن 211إعداديةعفك31758القادسيةأنبىحني 

212إعداديةعفك31758القادسيةأنبىزهراء محل عبد293504

213إعداديةعفك31758القادسيةأنبىسكينة صباح كرمول383025

214إعداديةعفك31758القادسيةأنبىسكينة داخل غازي385489

215إعداديةعفك31758القادسيةأنبىاية حيدر عبدالسادة380810

216إعداديةعفك31758القادسيةأنبىحوراء حميد عليوي334829

ن وناس334620  حسي 
217إعداديةعفك31758القادسيةأنبىتف 

218إعداديةعفك31758القادسيةأنبىسحر علي محيسن381878

ن عماد مدلول371474 219إعداديةعفك31758القادسيةأنبىبني 

220إعداديةعفك31758القادسيةأنبىزينب عبدالحسن ظنة313927

221إعداديةعفك31758القادسيةأنبىفاطمة نهاد عبدالحمزة381868

222إعداديةعفك31758القادسيةأنبىايات محمود ذياب333563

223إعداديةعفك31758القادسيةأنبىحوراء نارص سعيد385695

زهراء علي شنشوال384085
224إعداديةعفك31758القادسيةأنبى

225إعداديةعفك31758القادسيةأنبىزينب حيدر عيىس528823

226إعداديةعفك31758القادسيةأنبىسعاد حسن مطلك385417

227إعداديةعفك31758القادسيةأنبىارساء محمد عبد380762

228إعداديةعفك31758القادسيةأنبىندى حيدر جبار385345

229إعداديةعفك31758القادسيةأنبىنور حيدر عكموش380859

230إعداديةعفك31758القادسيةأنبىنور عبدالكريم عليوي381894

ن كشاش334161 231إعداديةعفك31758القادسيةأنبىليل عبدالحسي 

232إعداديةعفك31758القادسيةأنبىزينب جميل تمر384924

233إعداديةعفك31758القادسيةأنبىنورالهدى محمد عثمان382669

234إعداديةعفك31758القادسيةأنبىزهراء فراس امب 293345

235إعداديةعفك31758القادسيةأنبىرغد حبيب هريس384938

ن385702 236إعداديةعفك31758القادسيةأنبىزينب قاسم حسي 

237إعداديةعفك31758القادسيةأنبىزهراء محمد رحمان334509

238إعداديةعفك31758القادسيةأنبىرسل درويش ظاهر333531

239إعداديةعفك31758القادسيةأنبىرانية مظلوم حبيب385739



240إعداديةعفك31758القادسيةأنبىعبب  عباس خضب 382664

ي382635
241إعداديةعفك31758القادسيةأنبىنور محمد هاتن

242بكالوريوسعفك31758القادسيةأنبىايناس علي صالح334138

243دبلومعفك31758القادسيةأنبىنجاة عبدالحمزة هادي318952

244إعداديةعفك31758القادسيةأنبىسلوى كريم احمد385583

ة عزيز حاوي321307 245إعداديةعفك31758القادسيةأنبىامب 

246إعداديةعفك31758القادسيةأنبىزينب حامد هويش385711

247إعداديةعفك31758القادسيةأنبىنرجس حميد بناي381500

248إعداديةعفك31758القادسيةأنبىنداء ذياب محمد334550

249إعداديةعفك31758القادسيةأنبىزينب رزاق غازي385867

1ماجستب ال بدير31759القادسيةذكرحسن غازي جبار167641

2ماجستب ال بدير31759القادسيةذكرالكرار حبيب جهلول552198

ن خريوت332006 3دبلوم عاليال بدير31759القادسيةذكرمالك حسي 

4دبلوم عاليال بدير31759القادسيةذكرحسن داخل جاسم331270

5دبلوم عاليال بدير31759القادسيةذكراحمد هادي رشيد381050

6بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرهادي جاسم محمد384003

ن183500 7بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعبدالحمزة وناس حسي 

8بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرسالم جياد كريم332091

9بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرفيصل غازي جبار384113

10بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمحمد كريم علي167600

11بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرجواد راهي همالن381977

ن بادي384117 12بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكراحمد حسي 

13بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرحسن عطيه اشالكه168100

ي168294
14بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمحمد طاهر راضن

15بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرطارق جمال عناد167780

ي حميد185909
16بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرقحطان راضن

17بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرسعد عبيد جحيل167620

18بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرقائد ثامر مكبس186064

19بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكررحمن طراد سلمان168050

20بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمهدي جمر عيدان558654

21بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرشاكر عويد عصواد186068

22بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمقداد ثامر مكبس331825

23بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكررعد كامل هادي167618

24بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكركريم عبيد فرهود331701

25بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرنجاح عباس عكار185946

26بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرنزار ناهي جبر168137

27بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرقضي فضيح كاظم332450

28بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرزيد مراد غركان167800

ي نشعان381042
29بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمحسن باسر

30بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكررائد صبيح زماط167810

31بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكراحمد عالوي طارش168005

32بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعباس جابر عبيد168141

33بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمحمد عبد سلطان331209

 علي عبد167874
ن 34بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرحسي 

35بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرغالب بدر عيدان186022

36بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرحيدر كريم طراد185858

ن سلمان ماالهلل380539 37بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرحسي 

38بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعبدالرحمن زغب  عرين381616



39بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرحمود بريد كايم331936

40بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمحمد توفيق ظاهر168099

41بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعلي مراد غركان331811

 علي محسن384069
ن 42بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرحسي 

43بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرجميل عباس طراد331422

44بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعلي مسلم دغيم383100

ن عالوي167793 45بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعالء حسي 

46بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرزيد احمد غازي551798

47بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرثائر جابر فاضل167821

48بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكراحمد نارص باسر167806

49بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكررضا عاجل جواد331278

50بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرجواد عبدالكاظم خنجر168051

51بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكررائد عاجل ادريس168146

52بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعلي حاكم عطية380509

ن فرحان332397 53بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعدنان حسي 

54بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمحمد كامل مظهر167804

ن رزاق محسن186075 55بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرحسي 

56بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرحيدر عبدالساده عايد185953

57بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكراحمد علي حمادي167952

ن عبدالكاظم عباس330770 58بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرحسي 

59بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمرتضن عبدالمنعم ساجت168029

60بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمحمد حسن علي167933

61بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرزياد ثامر مكبس168296

62بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكراحمد حسن صادق381056

ن داخل شناك183485 63بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمعي 

ن جبب 167927 64بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمرتضن عبدالحسي 

65بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرحيدر يوسف حاتم168108

66بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعبدالواحد هاشم نارص380456

67بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرحسام كاظم محمد382733

68بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمصطفن مالك مظهر185938

69بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكركرار ابراهيم حاتم167646

70بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرحيدر محسن عليوي331913

71بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكررياض رسهيد ضايف551857

72بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرحسن كريم جمر167798

73بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعدي هادي جابر168078

74بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعلي ظاهر عكلة168092

75بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرحيدر ابراهيم هادي168258

76بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرسجاد سالم جبر168239

ي200853 77بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعقيل هالل درتر

78بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمصطفن احمد داخل330992

79بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعلي مهدي عطية183459

80بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكراياد سمب  رحمن191406

ي يرس168257
81بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرهيثم راضن

ن عالوي168037 82بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرضياء حسي 

83بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكركرار مهدي لفته185927

ن معيوف167636 84بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمرتضن حسي 

85بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكركرار هادي يرس168235

86بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعلي رعد رحمن186010



87بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكركاظم عذاب خضب 552208

ن185948 88بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكربشار موحان حسي 

ن167855 ي حسي 
89بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمرتضن راضن

ن سلمان167822 90بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرميثم حسي 

ن خربوت168207 91بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعامر حسي 

ن هادي سايب168260 92بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرحسي 

93بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرليث حميد داخل168179

94بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكراحمد محمد عجيل167836

95بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمحسن جبب  جالب185980

96بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرجعفر عبدالكاظم شلتاغ399403

97بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمحمد كريم حمزة381038

ن علوان331148 98بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكراحمد حسي 

99بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرزيدون جميل نارص381028

100دبلومال بدير31759القادسيةذكرهادي مهدي رضا558077

101دبلومال بدير31759القادسيةذكرحيدر عامر غالي381005

ي331088
102دبلومال بدير31759القادسيةذكرمرتضن نارص باسر

103دبلومال بدير31759القادسيةذكرعباس جبار ساجت167956

104دبلومال بدير31759القادسيةذكرعماد عبادي جاسم167971

105دبلومال بدير31759القادسيةذكرمهدي حسن اعليوي380752

106دبلومال بدير31759القادسيةذكرفيصل جبار كريم168339

107دبلومال بدير31759القادسيةذكرنورس كريم فريق330867

108دبلومال بدير31759القادسيةذكركاظم شالكه فشاخ331791

109دبلومال بدير31759القادسيةذكررعد رحمان محمد185999

110دبلومال بدير31759القادسيةذكرحيدر علي منعم380766

111دبلومال بدير31759القادسيةذكرقاسم يوسف عطية332499

112دبلومال بدير31759القادسيةذكرنعيم مهنة كريم380778

113دبلومال بدير31759القادسيةذكراحمد فهد علي551810

114دبلومال بدير31759القادسيةذكرميثم داخل والي380504

115دبلومال بدير31759القادسيةذكربهجت هاشم نارص381582

116دبلومال بدير31759القادسيةذكراثب  عواد عاجل186214

117دبلومال بدير31759القادسيةذكررحيم مهنة كريم186021

118دبلومال بدير31759القادسيةذكرخالد عبدالسادة جبر167619

119دبلومال بدير31759القادسيةذكرمصطفن محمد عباس167894

120دبلومال بدير31759القادسيةذكرسعد حمزة جون380268

121دبلومال بدير31759القادسيةذكرنجم عبدهللا رهيف380758

ن حمزة552206 122دبلومال بدير31759القادسيةذكرعلي حسي 

123دبلومال بدير31759القادسيةذكرشاكر كاظم محمد185995

124دبلومال بدير31759القادسيةذكرمحمد عبدالرزاق عطية167612

ن غاطي متعب381059 125دبلومال بدير31759القادسيةذكرحسي 

126دبلومال بدير31759القادسيةذكرحامد فهد علي168178

ن محمد380599 127دبلومال بدير31759القادسيةذكرحيدر حسي 

128دبلومال بدير31759القادسيةذكرابراهيم عبيد غثيث330582

129دبلومال بدير31759القادسيةذكرطالب بدر عيدان186024

130دبلومال بدير31759القادسيةذكرماجد جابر عباس167790

131دبلومال بدير31759القادسيةذكرعقيل مسلم محسن330851

132دبلومال بدير31759القادسيةذكرحسن محمد حجيل168063

133دبلومال بدير31759القادسيةذكركرار علي كامل399517

134دبلومال بدير31759القادسيةذكرعلي طعمة عبد200866



135دبلومال بدير31759القادسيةذكريارس احمد حاتم331754

136دبلومال بدير31759القادسيةذكرحسن يارس عباس331405

137دبلومال بدير31759القادسيةذكركرار فاضل مصاول331397

138دبلومال بدير31759القادسيةذكراسعد بشون عودة381034

139إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعمار شاكر مطر331980

140إعداديةال بدير31759القادسيةذكرقاسم خضب  جبر380515

ن محنة331679 141إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمطرسر حسي 

142إعداديةال بدير31759القادسيةذكراثب  داخل شناك168295

143إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمخلص محمد جاسم330978

144إعداديةال بدير31759القادسيةذكرسعيد محسن محمد168159

145إعداديةال بدير31759القادسيةذكرانور صباح مظهر168253

146إعداديةال بدير31759القادسيةذكراسعد صباح مظهر185933

147إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعماد مطرسر مسلم167786

ن جبب 168081 148إعداديةال بدير31759القادسيةذكراحمد عبدالحسي 

ن محمد332364 1ماجستب ال بدير31759القادسيةذكرمحمد حسي 

2بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكروسام كامل مظهر168214

ن سالم183480 3بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرثناء حسي 

4بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرابراهيم موس سلمان558054

5بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكراحمد مكي شاكر167887

6بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكراحمد فرحان ظفب 330609

7بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرحيدر زيدان مظهر168157

8بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعلي كامل مظهر330252

9بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرزياد فاهم مراح168034

10بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرحسن هاشم شبلي185843

11بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكراسد احمد رسحان331114

ن عدنان ترف380736 12بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرحسي 

13بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعلي حسن علي167938

14بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرقاسم علي نوري380676

15بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكراسعد صالح جلوب167623

16بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكركرار جابر فاضل168267

17بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرصادق رحم عباس331607

18بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعماد عالوي مبدر331687

19بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعبدهللا مكي شاكر167883

20بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرحميد شاكر عكلة168249

21بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعلي جابر فاضل168087

22بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكركرار جنيدي مهدي167626

23بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعامر خضب  عباس168138

24بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعقيل جالل امحان167622

25بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكراحمد اليذ عزيز167630

ن حميد عويد168153 26بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمعب 

27بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمظفر هادي يرس168185

28بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرحاتم جبار عودة185982

29بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعلي عطية حمزة167628

30بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكررائد رحيم حمزة558153

31بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرهشام فضيح كاظم332434

32بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعلي موس سلمان399509

 علي168166
ن 33بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمحمد حسي 

ن499277 34بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكراحمد علي حسي 



35بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعلي ماجد عبيد330919

ن551835 36بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمجيد حرمس حسي 

37بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرزيدون كاظم محسن331081

ي رحمن331743
38بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكراسعد راضن

ن ازغب  كريم381008 39بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرحسي 

40بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعلي كريم جياد168032

41بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكراحمد عبيد اسماعيل167979

42بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعلي عبدالحسن تايه185950

43بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمحمد هاشم محمد167651

ن فهد380462 44بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكروسام حسي 

ن185865 45بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرقيس مهدي حسي 

46بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكررسول جبار شبالوي186056

47بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكركرار حسن عطية168254

48بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعباس عبود كاظم186041

 مكي شاكر167890
ن 49بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرحسي 

50بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرفاضل محسن خادم168147

51بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرانوار نجم عبدعلي382962

52بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعدنان نعيم ساري185941

53بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمصطفن كامل حجر168095

54بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعلي غانم عباس168149

55بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعلي حاكم كشيمر186232

56بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرليث جابر محمد384320

57بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمحمد قاسم وحيد551841

ف مجيد كاظم167899 58بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرارسر

59بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعلي فاضل مصاول331966

60بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكراحمد شاكر حمود167764

61بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكروسام قاسم عطية551847

62بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمحمد قاسم نعيم332110

63بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكراسعد محسن درسر381020

64بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرنارص عبد نارص332411

65بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرذوالفقار حسن صادق167922

ي عباس228811 66بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرزياد عرتر

67بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرفؤاد فاهم مراح185872

68بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعماد صالح جرد167932

69بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمحمد حيدر محمد380731

70بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكراحمد كاظم مجباس383975

71بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعلي كاظم محسن331065

72بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمهدي صالح حبيب167997

73بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمحمد بلبول جودة183495

74بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعلي محمد خماط168053

75بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرحيدر مسلم دغيم330466

76بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكريعقوب جبار شبالوي332034

77بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرامب  ستار رزاق552747

78بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمحمد سعد عويد167753

غام نجاح لهمود183472 79بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكررصن

80بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمحمد جودة عبدهللا167652

81بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرانور شعالن عبد167616

82بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكركرار كاظم مهدي185869



83بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعالء عطية حمزة381043

ن مطر185984 84بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكركريم حسي 

ن167975 85بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكركرار نارص حسي 

ي167604 86بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعباس عبدالحسن لعيبر

87بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرصالح عدنان عبيد168256

88بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرصالح حسن مايع185821

 والي332121
ن 89بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعباس عبدالحسي 

90بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعلي فاهم اوحيد167915

91بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكراثب  داخل والي167825

92بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرسالم حاتم بري  ىه167970

93بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرايوب رحيم فضل552211

94بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرستار حسن اعليوي330943

95بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعمار كامل هادي167943

96بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكراحمد صالح حسن168200

97بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكراحمد عذاب عباس168151

98بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعمار حسن اعليوي380563

99بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكررعد ابراهيم ناسي186055

100بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعلي عيىس فيصل168150

101بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعبدالمحسن كريم جابر186000

 ابراهيم علي381041
102بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرمرتضن

103دبلومال بدير31759القادسيةذكرماجد جمال امحان168110

104دبلومال بدير31759القادسيةذكركرار نعيم مسب 167812

ي186054 105دبلومال بدير31759القادسيةذكرعلي جلود عريبر

106دبلومال بدير31759القادسيةذكرضياء رحيم عودة380663

107دبلومال بدير31759القادسيةذكرثائر محسن عليوي185939

108دبلومال بدير31759القادسيةذكريارس حسن علي167941

109دبلومال بدير31759القادسيةذكرحمزة محمد عباس168158

110دبلومال بدير31759القادسيةذكرمحمد حبيب رضيو552192

111دبلومال بدير31759القادسيةذكركرار مسلم محسن330799

112دبلومال بدير31759القادسيةذكرفيصل فرحان مرهون331157

113دبلومال بدير31759القادسيةذكرعلي لطيف عليوي168104

114دبلومال بدير31759القادسيةذكرمحمد رضا زراك331801

115دبلومال بدير31759القادسيةذكرمحمد عدنان موس167959

116دبلومال بدير31759القادسيةذكرحيدر مهدي المي558129

117دبلومال بدير31759القادسيةذكرطه غافل كاظم185983

118دبلومال بدير31759القادسيةذكرليث محمد عجيل183437

119دبلومال بدير31759القادسيةذكرعلي عباس جبار167621

120دبلومال بدير31759القادسيةذكرمحمدالجواد مكي شاكر167879

121دبلومال بدير31759القادسيةذكرمرتضن مالك مظهر186007

122دبلومال بدير31759القادسيةذكرابراهيم دايم كرموخ167930

123دبلومال بدير31759القادسيةذكررائد جمهور مدلول488350

ن كامل هادي167967 124دبلومال بدير31759القادسيةذكرحسي 

125إعداديةال بدير31759القادسيةذكراحمد خزعل عباس167869

126إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعامر كامل حسن185860

ن هادي كاظم168079 127إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحسي 

128إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحيدر غانم عباس168262

129إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعلي اسماعيل عطية168030

ي يرس168311
130إعداديةال بدير31759القادسيةذكرميثم راضن



ن معيوف167639 131إعداديةال بدير31759القادسيةذكرامب  حسي 

132إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمحمد جابر هويش183441

133إعداديةال بدير31759القادسيةذكررعد صالح جلوب227779

134إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمحمد عباس طراد331471

ي كلف168144 135إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعباس حرتر

136إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمحمد جمال شناوة167964

137إعداديةال بدير31759القادسيةذكريوسف ظافر حسن185835

138إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعلي عزيز عبد167925

139إعداديةال بدير31759القادسيةذكرسعد بشار خلف167834

140إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمنتظر علي حاتم167928

141إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعمر غافل كاظم167775

142إعداديةال بدير31759القادسيةذكراحمد غالي كاظم185918

143إعداديةال بدير31759القادسيةذكرزين العابدين احمد رسحان168206

ي حواس332078 144إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحسن خب 

145إعداديةال بدير31759القادسيةذكريعقوب كاظم محمد185965

146إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعلي صالح هادي185931

147إعداديةال بدير31759القادسيةذكرامب  رحيم مهنة168313

148إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعباس خليل مطب 185997

ن جابر عجىمي168194 149إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحسي 

150إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمالك كامل منىسي331050

151إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمرتضن كريم عبيد168193

ن لطيف شبل331094 152إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحسي 

153إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمجيد شاكر ساجت331733

154إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمرتضن سالم هالل551865

ن صالح هادي332388 155إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحسي 

156إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمصطفن قاسم عجىمي558645

157إعداديةال بدير31759القادسيةذكرجواد كاظم محمد168248

158إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمحمد حمزة عبدالواحد168080

ن185985 159إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمحمد عادل عبدالحسي 

ن كاظم نجم551828 160إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحسي 

161إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمصطفن معن لفته185976

162إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحكيم نايف عزيز185904

163إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمحمد صبيح مراد330539

164إعداديةال بدير31759القادسيةذكرزاهد نعيم ساري185873

165إعداديةال بدير31759القادسيةذكركاظم حبيب جاسم551874

ن330508 166إعداديةال بدير31759القادسيةذكركرار بنو حسي 

ن عباس فضل186016 167إعداديةال بدير31759القادسيةذكرياسي 

ن طالب عبد168224 168إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحسي 

169إعداديةال بدير31759القادسيةذكرسجاد حسن عليوي380951

170إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمقداد سعد كريم332085

171إعداديةال بدير31759القادسيةذكرسعد قاسم نعيم332254

172إعداديةال بدير31759القادسيةذكرذوالفقار شاكر كاظم332344

173إعداديةال بدير31759القادسيةذكراثب  رحيم مهنة331712

174إعداديةال بدير31759القادسيةذكرامب  كاظم ذاجر552194

175إعداديةال بدير31759القادسيةذكرغائب عطوان هلوس183465

176إعداديةال بدير31759القادسيةذكركامل حاكم عبد167631

177إعداديةال بدير31759القادسيةذكرابراهيم علي عباس331389

178إعداديةال بدير31759القادسيةذكريحب  عباس طعيمة193643



179إعداديةال بدير31759القادسيةذكرسجاد نجاح حسن168083

180إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمحمد خضب  عباس168111

ن168276 181إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعلي ثامر حسي 

ن مهدي موس331858 182إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحسي 

183إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمحمد كامل حجر168094

184إعداديةال بدير31759القادسيةذكرجعفر موس هلوس167809

ن168274 185إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحسن فرحان محسي 

186إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحيدر علي ظاهر185914

ن طعيمة185879 187إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعلي حسي 

غام هيثم عبد330205 188إعداديةال بدير31759القادسيةذكررصن

189إعداديةال بدير31759القادسيةذكركرار محسن عليوي185989

190إعداديةال بدير31759القادسيةذكربارق جمال عناد168362

191إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعلي عباس جودة330138

192إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمصطفن جابر فاضل183453

193إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمؤمل ستار جابر558640

194إعداديةال بدير31759القادسيةذكراحمد قاسم نعيم331529

195إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعقيل ناظم غثيث330268

 علي محمد188849
ن 196إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحسي 

197إعداديةال بدير31759القادسيةذكرامب  غالي كاظم167802

198إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعلي سعيد محسن330790

199إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحازم حبيب جاسم168271

ن جمال نارص331843 200إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحسي 

ن عواد جباري186008 201إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحسي 

202إعداديةال بدير31759القادسيةذكراكرم كاظم ذاجر186011

203إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعلي نارص والي168188

204إعداديةال بدير31759القادسيةذكراحمد غانم محمد167783

205إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمحمد سلمان ماالهلل168164

206إعداديةال بدير31759القادسيةذكرسجاد حسن جابر380460

 غالي كاظم168061
ن 207إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحسي 

208إعداديةال بدير31759القادسيةذكركرار حيدر مخلص332242

209إعداديةال بدير31759القادسيةذكركرار فالح حسن186133

210إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعادل جيجان نعاس167627

211إعداديةال بدير31759القادسيةذكريوسف حامد خفيف183498

212إعداديةال بدير31759القادسيةذكراسعد صالح رسحان185963

213إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعلي مهدي حسن331830

214إعداديةال بدير31759القادسيةذكركاظم جاسم محمد185831

215إعداديةال بدير31759القادسيةذكرفيصل عباس جابر167947

216إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمحمد كاظم جليل331432

217إعداديةال بدير31759القادسيةذكرصكر ناهي فرحان185969

218إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعلي بدر اسماعيل167929

219إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعباس مهدي بادي168242

ن طعيمه331749 220إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمرتضن حسي 

ن بخيت331016 221إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمحمود حسي 

222إعداديةال بدير31759القادسيةذكرامب  اسعد رشيد380486

223إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحيدر رحيم جاسم186062

224إعداديةال بدير31759القادسيةذكرخالد عباس خضب 168160

225إعداديةال بدير31759القادسيةذكراحمد فيصل غازي168102

ن عودة167598 226إعداديةال بدير31759القادسيةذكرسليم حسي 



227إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحسن جابر عجىمي168143

228إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعلي محمد وهيب380482

229إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمحمد جياد طعمة183497

230إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعلي رحيم رسهيد331633

231إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعالء جاسم موس330598

ن نديم عزيز185840 232إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحسي 

ن شعالن جاسم331918 233إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحسي 

234إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمنتظر حسن علوان185975

ي167610
235إعداديةال بدير31759القادسيةذكراحمد جابر راضن

236إعداديةال بدير31759القادسيةذكرايوب صبيح بزون381001

237إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعالء جواد راهي381982

238إعداديةال بدير31759القادسيةذكرباقر نزار ناهي186020

239إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمجتبر حاكم محيسن331727

240إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعلي حميد هويدي227794

241إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمنتظر عبدالمحسن جبار552199

242إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعماد فاضل فرحان551804

243إعداديةال بدير31759القادسيةذكرسمب  هايف شبيب183440

244إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمنتظر عباس فضل330161

ن عالوي167788 245إعداديةال بدير31759القادسيةذكرسجاد حسي 

ن168023 ن ناجح حسي  246إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحسي 

247إعداديةال بدير31759القادسيةذكرقاسم جويد كاظم168201

248إعداديةال بدير31759القادسيةذكرسجاد علي عيدان380773

249إعداديةال بدير31759القادسيةذكراحمد صالح رسحان330183

250إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعلي حيدر عامر331099

251إعداديةال بدير31759القادسيةذكرزيد محمد وهيب380476

252إعداديةال بدير31759القادسيةذكركرار فاهم اوحيد185884

253إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحيدر رحيم كامل168162

254إعداديةال بدير31759القادسيةذكرموس حاكم محيسن185936

255إعداديةال بدير31759القادسيةذكرسيف حاكم جبار167832

256إعداديةال بدير31759القادسيةذكرسجاد مهدي حميد380472

257إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعلي وادي صاحب185875

ن بردان جبر332376 258إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحسي 

259إعداديةال بدير31759القادسيةذكركمال فاضل فرحان186034

 تركي خلوهن331165
ن 260إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحسي 

261إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعلي قاسم نعيم331953

262إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمهدي مزهر رهيف168196

263إعداديةال بدير31759القادسيةذكركريم يوسف عطية168165

264إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعبدهللا رحيم عبد168234

265إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعلي حبيب صبيح186046

ن خالد عباس399523 266إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحسي 

267إعداديةال بدير31759القادسيةذكرقاسم محمد عبد331224

268إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعباس كاظم نجم185900

269إعداديةال بدير31759القادسيةذكرابراهيم ثجيل عبد185892

270إعداديةال بدير31759القادسيةذكرسيف رزاق محسن185944

ن عالوي167840  حسي 
271إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمصطفن

ن168202 272إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحسن ناجح حسي 

273إعداديةال بدير31759القادسيةذكرامب  رعد رحمان168305

274إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمصطفن محمد عجيل168169



275إعداديةال بدير31759القادسيةذكراسعد جاسم محمد551853

276إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمحمد رحيم محمد168043

277إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعبدهللا غانم عباس168259

278إعداديةال بدير31759القادسيةذكراسعد كريم سندال168308

279إعداديةال بدير31759القادسيةذكريوسف حميد كاظم168306

ن186102 280إعداديةال بدير31759القادسيةذكررضا طالب حسي 

ن167824 281إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعلي مهدي حسي 

282إعداديةال بدير31759القادسيةذكرغيث عبدالهادي والي168190

283إعداديةال بدير31759القادسيةذكرغيث جابر محمد381597

284إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعلي مهدي موس332145

285إعداديةال بدير31759القادسيةذكرعلي كامل جمر167982

286إعداديةال بدير31759القادسيةذكرقحطان فاضل زغب 331877

287إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمصطفن كريم عبيد380529

ن عالوي167845 288إعداديةال بدير31759القادسيةذكرجعفر حسي 

289إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمؤمل حسن علوان167866

290إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمصطفن خالد نارص167648

ن محمد رشيد331458 291إعداديةال بدير31759القادسيةذكرحسي 

ن185864 292إعداديةال بدير31759القادسيةذكرمرتضن محمد حسي 

293ماجستب ال بدير31759القادسيةذكرجواد كاظم عودة183456

294بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرسعد منصور كمر185928

ن سعدون186100 295بكالوريوسال بدير31759القادسيةذكرعلي حسي 

296دبلومال بدير31759القادسيةذكراحمد عيدان عجيل167961

ن طعيمه ناهي330562 297دبلومال بدير31759القادسيةذكرحسي 

298إعداديةال بدير31759القادسيةذكرصالح مهدي موس185818

1ماجستب ال بدير31759القادسيةأنبىحنان محسن محمد183489

2بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىساهرة فرحان كاظم167966

3بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىنظيمة كريم اسماعيل168134

4بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىبيداء كاظم كصاب167850

 علي381024
ن 5بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىبلقيس عبدالحسي 

6بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىسعاد حامد حمزة186005

7بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىمبن طه حنتوش168142

8بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىاسماء رحم جبر331031

9بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىرحاب عبدالكاظم حمزة168057

10بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىسعاد شالل طارش168298

11بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىايمان منصور كمر331370

12بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىافتخار مهدي ثويبن185855

13بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىنورا نعيم حمزة167884

ن حمزة331941 14بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىايمان حسي 

15بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىمبن رحيم جبر167872

16بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىوالء يوسف حاتم167817

17بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىشيماء جاسم محمد168244

18بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىاسيل صباح مظهر168084

19بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىزهراء كاظم كصاب383988

20بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىليل عبيد محمد167602

21بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىسحر عبدالسالم زرزور186078

22بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىنرسين حسن اسيود227870

رواء تركي جبب 168218
23بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبى

24بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىمنتىه ارحيم جبر167606



ن نجم عبدالحمزة331924 25بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىحني 

26بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىلقاء رحمن طراد185987

ي معيوف331708
27بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىاطياف راضن

28بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىمريم عباس جبر185993

ثرا داخل والي168269
29بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبى

30بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىزهراء حسن اسيود185920

31بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىهجران شامل حمزة331774

32بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىفاتن عبد حسون167761

33بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىنهلة محمود كاظم330522

34بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىمينه كاظم كصاب168290

ى محمد طعمة383978 35بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىبرسر

36بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىعذراء فالح حمزة168101

37بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىبتول محمد طعمة558621

صبا احمد عبدعلي331552
38بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبى

39بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىزهراء ارحيم عبدالزهرة167782

40بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىختام جليل امحان168054

41دبلومال بدير31759القادسيةأنبىرواء كتاب نهاي167960

42دبلومال بدير31759القادسيةأنبىجنان كاظم درويش381948

43دبلومال بدير31759القادسيةأنبىانوار حسن اليذ399478

44دبلومال بدير31759القادسيةأنبىفراق فرحان كاظم331493

45دبلومال بدير31759القادسيةأنبىهدى رحم فضل381047

46دبلومال بدير31759القادسيةأنبىفاطمة كنان حميد186070

47دبلومال بدير31759القادسيةأنبىبيارق سلمان عباس551802

48دبلومال بدير31759القادسيةأنبىزهراء سعد معبد186101

49دبلومال بدير31759القادسيةأنبىطيف هادي ظاهر168098

50دبلومال بدير31759القادسيةأنبىفاطمة خزعل عبد332529

51دبلومال بدير31759القادسيةأنبىلقاء كامل خضب 191735

52دبلومال بدير31759القادسيةأنبىانتصار مجيد غثيث185890

53إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىهدية حسن جرد168107

احالم عبد علي330399
54إعداديةال بدير31759القادسيةأنبى

55إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىوداد كاظم فرج332106

56إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىهجران قائد جحيل167962

57إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىوداد محمد جابر331783

1ماجستب ال بدير31759القادسيةأنبىرشا فرحان ظفب 185825

2دبلوم عاليال بدير31759القادسيةأنبىنورالهدى عدنان زرزور168163

3بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىجنان عباس جبر167657

4بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىهديل مهدي فاضل168086

اقبال كريم والي330896
5بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبى

نورا احمد عبدعلي331537
6بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبى

7بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىهناء عطية حمزة167659

8بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىزينة كاظم مهدي168168

9بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىوداد وادي مسيور185829

10بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىساهرة حسن كشكول552204

11بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىنور عبود كاظم186031

12بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىتبارك ناظم وحيد185822

13بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىرسل كامل صاحب380490

14بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىهاجر صبيح محيسن168172

15بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىزينب كاظم نجم168255



16بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىختام كاظم كريم168182

ن راهي186052 17بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىميسون عبدالحسي 

18بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىرسل كاظم شعيل384074

19بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىزينب صالح رسحان183462

ن499264 زهراء علي حسي 
20بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبى

21بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىظفر احمد غازي558043

ي سعد ناظم185846
22بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىتهاتن

23بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىفاتن جبر عباس183493

24بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىزهراء خزعل عباس167633

25بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىسارة صبيح محيسن168145

26بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىاسيل بدر عيدان186028

27بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىمروة كريم عبيد381037

28بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىنور هادي معبد168152

29بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىحوراء محمد كريم185951

30بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىاحالم حميد داخل399484

31بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىلىم رحم فضل552202

32بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىاية عبود كاظم227597

33بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىحنان حمزة اوحيد167911

34بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىمنتىه ابراهيم عناد168208

35بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىنبا كريم مجيد380672

36بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىمريم محمد عبد168088

37بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىسحر عبود كاظم186048

38بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىغفران نعيم مسلم186004

39بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىرساب جياد طعمة167863

40بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىهدى رزاق عبدالحمزة381031

41بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىرغدة جليل هالل552201

42بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىايالف محمد كريم200987

43بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىهبة بناوي عبد331818

44بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىدعاء كاظم مهدي167625

45بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىفضاء محمد فرحان185962

46بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىزينب جابر فاضل168085

47بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىهيام مسلم دغيم330076

48بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىهناء كاظم كصاب333619

49بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىاسيل محمد كريم380523

ن499314  علي حسي 
50بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىمبن

ايمان علي عباس380467
51بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبى

52بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىشموع عيىس فيصل167976

53بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىارساء مراد غركان185833

54بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىبيادر جابر عواد384169

55بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىرسل جواد كاظم331135

طيبة حسن علي167936
56بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبى

57بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىايالف احمد غازي551799

58بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىزينب عبدهللا نور191439

59بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىمبن ابراهيم عناد168212

60بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىاالء حاكم كشيمر186231

61بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىحوراء جمال امحان332100

62بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىاسمهان محسن محمد186071

63بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىزينب ماجد عبيد330881



64بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىدعاء محسن محمد186073

65بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىرشا كامل حجر185859

ين بدر عيدان185824 66بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىشب 

67بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىزينب مسلم دغيم330118

68بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىاسماء عبيد لفته168282

69بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىرباب رضا نارص167779

70بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىنبا نبيل مجبل551867

71بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىبتول هاشم محمد332023

72بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىدعاء صبيح عواد168161

73بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىريام رحيم محمد332483

74بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىهبة رحيم محمد183494

75بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىرفل فيصل عبدالستار384278

76بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىاخالص منصور كمر167758

77بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىطيف سعد ناظم168036

78بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىحوراء نجم عبد381550

ي167593 خمائل عبدالحسن لعيبر
79دبلومال بدير31759القادسيةأنبى

 علي380557
ن 80دبلومال بدير31759القادسيةأنبىمروة حسي 

81دبلومال بدير31759القادسيةأنبىاالء رزاق موس168103

82دبلومال بدير31759القادسيةأنبىانسام طالب عبد168222

83دبلومال بدير31759القادسيةأنبىسحر ابراهيم حاتم168154

ي185923
ن
84إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىحوراء فاضل صاف

85إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىرجاء جبار غزاي185896

86إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىرؤى سالم عبداالمب 185856

87إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىاسيل كامل صاحب380496

ي185925
ن
88إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىزهراء فاضل صاف

89إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىمريم عبدالحسن جبب 380696

زهراء علي قاسم380549
90إعداديةال بدير31759القادسيةأنبى

91إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىسارة كاظم عبد186037

92إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىفاطمة نجاح عبيد167592

93إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىفرات عبدهللا كريم167807

94إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىزينب كريم كاظم551805

95إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىاسماء كاظم راشد167608

96إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىزهراء احمد داخل331005

ن نارص168090 97إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىنبا حسي 

98إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىاشواق رحيم مهنة331989

99إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىقمر اسعد عبدالرزاق381025

100إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىطيبة نعيم يارس167831

101إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىزهراء كريم عبد168170

ن عبدالحليم كاظم227821 102إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىحني 

103إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىرندا صالح هادي185932

104إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىاقبال رحيم عبد185940

وق علي مخلص168096
105إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىرسر

106إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىتبارك احمد رسحان168205

107إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىمريم مهدي كاظم168082

ن167854 108إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىاية مهدي حسي 

ي167994 زهراء حاكم لعيبر
109إعداديةال بدير31759القادسيةأنبى

110إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىمروة سلمان هادي167852

111إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىزينب حيدر عامر551844



112إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىرسى فليح ابراهيم185862

113إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىسحر عبدالهادي حيال168302

ي168310
114إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىرسى صبيح كباسر

115إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىزهراء زهب  نجم186065

116إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىاسماء صباح مهدي168272

117إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىمريم سعد حبيب168327

118إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىزينب علي فرحان185990

119إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىرسى احمد عبدالكاظم167838

ن186063 120إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىابتهال سعيد حسي 

121إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىكوثر عبدهللا كريم167769

122إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىحوراء كاظم مهدي381593

123إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىريمان صبيح بزون332424

124إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىحوراء نعيم حسن168073

125إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىحوراء فارس محسن168076

ن331378 126إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىايات مطرسر حسي 

127إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىزهراء عماد مطرسر185870

128إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىحوراء نارص والي380403

ن499297 هدى علي حسي 
129إعداديةال بدير31759القادسيةأنبى

هديل سامي مدلول551823
130إعداديةال بدير31759القادسيةأنبى

131إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىهدير عظيم حاتم168156

علي سعيد معيوف331485
132إعداديةال بدير31759القادسيةأنبى

ي330239
133إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىغفران جابر راضن

134إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىنور مجيد كاظم185905

ن حمزة380703 135إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىنورالهدى حسي 

136إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىسجود حسن يوسف168284

ن مسلم دغيم330096 137إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىبني 

138إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىزهراء رياض خطار186009

139إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىفاطمة فرحان صالل183501

140إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىمريم قيس رحمان331363

141إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىاخالص عبدالحمزة وناس183499

142إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىاسماء كريم جاسم185851

ن راهي185967 143إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىفوزية عبدالحسي 

144إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىهاجر داخل صاحب168091

ن167920 145إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىابرار غانم حسي 

146إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىهناء جبار غزاي168026

147إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىبان محمد تايه168286

148إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىشمائل قاسم خضب 399388

149إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىورود كاظم محمد382608

 علي قاسم380555
ن 150إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىبني 

151إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىفاطمة كريم منىسي381022

152إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىسعاد وادي مسيور185827

153إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىسارة جبار عبد167867

154إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىفاطمة خزعل عباس167645

155إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىهبة قاسم خضب 168289

ق سمب  رحمن185958 156إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىاستبر

157إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىحميدة رحيم عبد168230

158إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىابتهال جليل عباس168252

حوراء تركي جبب 168229
159إعداديةال بدير31759القادسيةأنبى



160بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىشيماء موس جواد332261

161بكالوريوسال بدير31759القادسيةأنبىايمان لفته حميد227690

162إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىزينب عطاهللا حمزة185867

163إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىشفاء كاظم عبد167792

164إعداديةال بدير31759القادسيةأنبىدر اسعد عبدالرزاق381026

1ماجستب نفر31760القادسيةذكرخالد جياد هندي334999

2دبلوم عالينفر31760القادسيةذكرهشام عادل منشد212589

ن حمزة شحتول212491 3بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعبدالحسي 

4بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعلي كاظم مجيبل212488

5بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرحميد وحيد محمد380602

6بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرصياح حسن مجلي334930

7بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرمحمد مهر فرحان380551

ن محمد334915 8بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعلي حسي 

9بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرنارص جبار عبد212573

10بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرصاحب حمزة عبود380626

11بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعلي نعيم جبر212306

ي556525 12بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعمار كاظم منحر

13بكالوريوسنفر31760القادسيةذكراحمد عبداالمب  كاطع203912

14بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرنعيم عباس بعيوي334896

ي212509
ي راضن

15بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرمحمد واسر

16بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرخضب  كمر وجب 203909

17بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرجعفر مهدي جبر334580

18بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعالء ناظم جواد334602

19بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرنعيم داخل عبدهللا212575

20بكالوريوسنفر31760القادسيةذكروائل صنديل نعمة334447

21بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرواثق غالي فضل212384

22بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرمالك فليح حسن556392

23بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرحسام عدنان هادي203901

24بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعلي جواد هنيدي334971

 غالي فضل203944
ن 25بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرحسي 

26بكالوريوسنفر31760القادسيةذكراحمد عدنان رحيم334542

ن334454 غام يوسف عبدالحسي  27بكالوريوسنفر31760القادسيةذكررصن

ن محمد334770 28بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرجاسم حسي 

29بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرخرصن عباس حميدان334762

ن محمد335036 30بكالوريوسنفر31760القادسيةذكراحمد حسي 

31بكالوريوسنفر31760القادسيةذكراسعد صباح حسن334936

32بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرحاتم رحمن عبد334845

33بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرابراهيم عبدهللا حجيل212568

34بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرنزار مزي  هر فتول203861

35بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرنعيم كاظم فرحان203922

36بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعمران موس فرحان203903

37بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرماهر جبار عبد203933

38بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرمهدي موجد هالل334995

ي212561
39بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرياس خضب  واسر

40بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرصالح طعمة جابر203924

41بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرحيدر كامل جاسم203913

42بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرليث عبدالحليم ريشان556568

43بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرمؤيد عباس شنشول212511



44بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرحمزة عبدالكاظم ظاهر203845

ي212435
45بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرحيدر دكمان راضن

 علي دوشان212585
ن 46بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرحسي 

ي212292
47بكالوريوسنفر31760القادسيةذكررعد فرحان راضن

48بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعماد موس عباس203917

49بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرباسم بردان حميدي212587

50بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرحمزة صالح حمزة212449

51بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرجمال كامل تاية203860

52بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرصالح حسن كاظم212444

ن228282 53بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرنارص شيال حسي 

ن محمد335044 54بكالوريوسنفر31760القادسيةذكركاظم حسي 

55بكالوريوسنفر31760القادسيةذكراحمد حسن عبدالرضا203833

56بكالوريوسنفر31760القادسيةذكراحمد غالي فضل334987

57بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرستار جبار رحمن334841

ن ساجت212565 58بكالوريوسنفر31760القادسيةذكريوسف حسي 

59بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرقيرص نارص جبار203828

ن عايد حسن203921 60بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرحسي 

61بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرحيدر سلمان ايدام335112

62دبلومنفر31760القادسيةذكرامب  علي عبدهللا556677

63دبلومنفر31760القادسيةذكريحب  جبر محمد212586

64دبلومنفر31760القادسيةذكرمحمد عبيد كاظم203862

65دبلومنفر31760القادسيةذكرثامر عواد خضب 212445

 علي سوادي212574
ن 66دبلومنفر31760القادسيةذكرتحسي 

67دبلومنفر31760القادسيةذكرمحسن طالب طاهر212289

68دبلومنفر31760القادسيةذكرفاظل عثمان عبيد335031

ي380588
69دبلومنفر31760القادسيةذكررافد هادي شمحن

70دبلومنفر31760القادسيةذكرعباس خضب  صباح203834

71دبلومنفر31760القادسيةذكركاظم عودة كاظم203905

ي رشيد334609
72دبلومنفر31760القادسيةذكرمحمد سبب 

ي رشيد212564
73دبلومنفر31760القادسيةذكرمرتضن سبب 

ن حمزة212508 74دبلومنفر31760القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

75دبلومنفر31760القادسيةذكرعبدالحليم ريشان جبح335592

76دبلومنفر31760القادسيةذكرجليل توفيق جواد203848

77دبلومنفر31760القادسيةذكرعلي عزيز جاسم212512

78دبلومنفر31760القادسيةذكرخالد فضل كاظم335073

ن556672 ن تهلوك عبدالحسي  79دبلومنفر31760القادسيةذكرحسي 

80دبلومنفر31760القادسيةذكرمحمد عدنان رحيم556619

ن334460 81دبلومنفر31760القادسيةذكرجعفر جاسم حسي 

82دبلومنفر31760القادسيةذكرعبداالمب  ساجت عباس203823

83دبلومنفر31760القادسيةذكروسام خنيطل طعمة203835

84دبلومنفر31760القادسيةذكرعلي عبدالرضا عبيد203832

85إعداديةنفر31760القادسيةذكرجاسم محمد جرينج212545

1ماجستب نفر31760القادسيةذكراثب  كريم سلهو335425

2ماجستب نفر31760القادسيةذكرهاشم حمزة جبر212468

3بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرصادق فليح حسن556552

ي212366
4بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرسجاد عبداالمب  سبب 

5بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرحيدر علي وحيد212493

6بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرمهدي سلمان ايدام212591



7بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعباس رسول جبل556420

8بكالوريوسنفر31760القادسيةذكراياد عواد خضب 203843

ن حسن212448 9بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعلي حسي 

10بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرسعد نعيم كاظم203838

11بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرمصطفن محمد فرحان203900

12بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعباس هادي كاظم380630

13بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرحسن فالح ديوان212454

14بكالوريوسنفر31760القادسيةذكراحمد حاكم ظاهر334873

15بكالوريوسنفر31760القادسيةذكريعقوب يوسف حرير203825

ن334495 16بكالوريوسنفر31760القادسيةذكراحمد جاسم حسي 

ن جودة556500 17بكالوريوسنفر31760القادسيةذكركاظم حسي 

18بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرسيف مهدي نعيم556449

ن فالح ديوان556611 19بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرحسي 

20بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرمرتضن صالح هادي212371

21بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرنمب  كاظم سويد212373

22بكالوريوسنفر31760القادسيةذكروسام ساجت حسن203926

ي212423
23بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرميثم عالوي واسر

24بكالوريوسنفر31760القادسيةذكراحمد محسن مازي212499

ن212566 25بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرحيدر عبد ياسي 

26بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرحسن عايد حسن556331

27بكالوريوسنفر31760القادسيةذكروسام عباس نصيف228254

28بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرمصطفن مردان كرمول556644

ن طارش212513 29بكالوريوسنفر31760القادسيةذكراسعد حسي 

30بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرمحمد طالب جبر528824

31بكالوريوسنفر31760القادسيةذكررسول نعيم داخل212481

32بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرنبيل علي عبدالكاظم334963

33بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرحسن عبداالمب  فجر556630

 علي حمادي203932
ن 34بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرحسي 

35بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرمطر محمد فرحان212297

ي فرحان212414
 
36بكالوريوسنفر31760القادسيةذكروسام رزوف

37بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرذوالفقار نضال مطر212396

ي203851
38بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرمهدي عبداالمب  واسر

ن مهدي334919 39بكالوريوسنفر31760القادسيةذكروائل حسي 

40بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرازهر عبيس وناس334887

ن محمد203840 41بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرسجاد حسي 

ي203847
42بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرسالم راجح شمحن

43بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعلي مهدي نعيم556442

44بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعلي عبدالزهرة بشارة212402

ي بحلوك334978
45بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعايد راضن

ن335024 46بكالوريوسنفر31760القادسيةذكررضا جاسم حسي 

47بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرجابر سلمان ايدام212421

ن هاشم334534 48بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعالء حسي 

ي203948
49بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرربيع هادي شمحن

50بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرصباح محي كريم334723

51بكالوريوسنفر31760القادسيةذكررياض ساجت حسن334982

52بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرامجد صباح حسن334943

53بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعبدهللا كريز مهنة334856

54بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرخالد قاسم ابوالهول380538



55بكالوريوسنفر31760القادسيةذكراثب  علوان نارص203942

ي203910
ن واسر 56بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعلي حسي 

57بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعقيل سامي محمد203857

58بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرمصطفن جبار عودة334781

59بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعلي عدنان طعمة556401

ي رسحان334547
ن
60بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرسجاد صاف

61بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرحمزة فليح حسن203887

ي203930
62بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعالء تكليف منحن

ن جودة556487 63بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعلي حسي 

64بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرقاسم موس فرحان203870

ن حسن380601 65بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

66بكالوريوسنفر31760القادسيةذكررضا سند طعمة334637

ن مهدي نعيم556468 67بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرحسي 

68بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرمهيمن حميد وحيد380606

69بكالوريوسنفر31760القادسيةذكراحمد كاظم ساجت212562

ي212483
ن واسر 70بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرسجاد حسي 

ن212577 71بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرمحمد حمزة حسي 

72بكالوريوسنفر31760القادسيةذكررياض حمزة جبر212477

73بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعقيل تركي خضب 212510

74بكالوريوسنفر31760القادسيةذكروالء كاظم سويد212372

75بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرحسن علي سوادي203864

76بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرسجاد رحيم مهدي203831

77بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرواثق سالم شاكر334036

78بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرجعفر عبداالمب  رسحان381076

ن جاسم محمد556685 79بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرحسي 

80بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرضياء فاضل رحيم380581

81بكالوريوسنفر31760القادسيةذكراحمد صباح كاظم212279

82بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرذوالفقار حامد ريشان380564

83بكالوريوسنفر31760القادسيةذكراحمد عبود كريم203841

84بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرزيد جواد حسون212571

85بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرسيف علي شاكر203935

ن كريم203822 86بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعادل عبدالحسي 

87بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرمروان كامل بربب 203892

وز212436 88بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعلي عواد مب 

89دبلومنفر31760القادسيةذكرعلي حاكم شالل335054

ن عامر سوادي203934 90دبلومنفر31760القادسيةذكرحسي 

ي212492
91دبلومنفر31760القادسيةذكررياض عبيس راضن

92دبلومنفر31760القادسيةذكروالء رحيم سوادي212368

ن مهدي203920 93دبلومنفر31760القادسيةذكرميثم حسي 

94دبلومنفر31760القادسيةذكرعلي جبار عبيد556512

ي212426
غام خضب  واسر 95دبلومنفر31760القادسيةذكررصن

96دبلومنفر31760القادسيةذكرانور شاكر كاظم556521

ي203858 ن كاظم منحر 97دبلومنفر31760القادسيةذكرحسي 

ن203827 98دبلومنفر31760القادسيةذكررعد حمزة ياسي 

99دبلومنفر31760القادسيةذكرمحمد جابر عاضي212588

100دبلومنفر31760القادسيةذكرسجاد عبدهللا سعيد203854

101دبلومنفر31760القادسيةذكروليد عبدالحليم ريشان334750

102دبلومنفر31760القادسيةذكرحسام رحم شهد203914



103دبلومنفر31760القادسيةذكرمرتضن عبود محيسن212286

ي رشيد212533
104إعداديةنفر31760القادسيةذكرابراهيم سبب 

105إعداديةنفر31760القادسيةذكرمحمود جبار كاظم212537

106إعداديةنفر31760القادسيةذكرطارق كاظم غازي212453

107إعداديةنفر31760القادسيةذكرزياد مخلص عطية334713

108إعداديةنفر31760القادسيةذكرعباس عبدالكاظم عاجل203938

109إعداديةنفر31760القادسيةذكرمحمد قاسم كريز334833

110إعداديةنفر31760القادسيةذكرعمران جهاد هاشم556687

111إعداديةنفر31760القادسيةذكراحمد عودة حمد212417

112إعداديةنفر31760القادسيةذكرمحمد باهل جاسم212411

ن محمد جبار334504 113إعداديةنفر31760القادسيةذكرحسي 

ن212422 114إعداديةنفر31760القادسيةذكرعلي حمزة حسي 

115إعداديةنفر31760القادسيةذكرمحمد هيثم كاطع203869

 علي جواد335652
ن 116إعداديةنفر31760القادسيةذكرحسي 

117إعداديةنفر31760القادسيةذكراحمد حمود شعالن203939

118إعداديةنفر31760القادسيةذكرسجاد مجيد رحيم212395

ي طعيمة212542
119إعداديةنفر31760القادسيةذكرعلي راضن

120إعداديةنفر31760القادسيةذكرامب  باسم محمد556366

121إعداديةنفر31760القادسيةذكراحمد عبدالرضا خلبص212518

ن556496 122إعداديةنفر31760القادسيةذكرعباس علي حسي 

ن جميل سعيد212506 123إعداديةنفر31760القادسيةذكرحسي 

ن نوري212463 124إعداديةنفر31760القادسيةذكرمرتضن حسي 

125إعداديةنفر31760القادسيةذكركرار نازل تاية212516

126إعداديةنفر31760القادسيةذكرمحمد رضا شدهان335559

127إعداديةنفر31760القادسيةذكرمنصور هيثم كاطع203881

128إعداديةنفر31760القادسيةذكرمحمد حمزة جبر212486

129إعداديةنفر31760القادسيةذكرمسلم كامل جاسم334716

ن جميل مراخ212389 130إعداديةنفر31760القادسيةذكرحسي 

131إعداديةنفر31760القادسيةذكركرار حيدر جواد212538

132إعداديةنفر31760القادسيةذكرمحمد علي عكار212495

133إعداديةنفر31760القادسيةذكراسماعيل مروان كرمول212442

ن حاكم ظاهر334847 134إعداديةنفر31760القادسيةذكرحسي 

135إعداديةنفر31760القادسيةذكرعلي موس محسن556356

136إعداديةنفر31760القادسيةذكرمناف علي منشد212459

137إعداديةنفر31760القادسيةذكرقيس صالح دعبول556343

138إعداديةنفر31760القادسيةذكرمحمد صالح حمزة203895

139إعداديةنفر31760القادسيةذكرمصطفن اسعد مشعان203929

140إعداديةنفر31760القادسيةذكرغيث علي شاكر334614

141إعداديةنفر31760القادسيةذكرصفاء عبود كاظم203941

142إعداديةنفر31760القادسيةذكرضياء خالد بري  ىهي212452

143إعداديةنفر31760القادسيةذكرعلي عبدالزهرة محيسن212557

144إعداديةنفر31760القادسيةذكرازهر شاكر كاظم556492

145إعداديةنفر31760القادسيةذكرمصطفن جبار داخل212430

ي203852 ن عامر راجر 146إعداديةنفر31760القادسيةذكرحسي 

147إعداديةنفر31760القادسيةذكرمحمد درويش كاظم212400

148إعداديةنفر31760القادسيةذكرماهر حسن رحيم203956

149إعداديةنفر31760القادسيةذكرصالح حسن كريم203867

ن عبدالرزاق عادل212539 150إعداديةنفر31760القادسيةذكرحسي 



ن380518 151إعداديةنفر31760القادسيةذكرحسن علي حسي 

152إعداديةنفر31760القادسيةذكراياد خضب  كمر203946

153إعداديةنفر31760القادسيةذكرصفاء جبار كاظم203896

154إعداديةنفر31760القادسيةذكرمصطفن عباس شنشول380576

155إعداديةنفر31760القادسيةذكررساج كاظم عودة335069

156إعداديةنفر31760القادسيةذكرعباس طالب يوسف556656

157إعداديةنفر31760القادسيةذكريوسف كريم شهيب203886

ي212525
158إعداديةنفر31760القادسيةذكرمصطفن رسحان راضن

159إعداديةنفر31760القادسيةذكرضياء محمد خلباص212404

160إعداديةنفر31760القادسيةذكرحسام محسن درويش212532

161إعداديةنفر31760القادسيةذكرمرتضن محمد جبار334521

ي رشيد212581
162إعداديةنفر31760القادسيةذكرمصطفن سبب 

163إعداديةنفر31760القادسيةذكرحارث عزيز جاسم212517

164إعداديةنفر31760القادسيةذكرعلي عبدهللا هندول335507

165إعداديةنفر31760القادسيةذكرسيف محمد رسحان556582

166إعداديةنفر31760القادسيةذكراحمد مهدي مويش212431

167إعداديةنفر31760القادسيةذكرسجاد محمد خنجر203955

ن حنتاو212497 168إعداديةنفر31760القادسيةذكرعلي حسي 

169إعداديةنفر31760القادسيةذكرعلي حميد حليم203880

ي حران212387
ن هويبن 170إعداديةنفر31760القادسيةذكرحسي 

171إعداديةنفر31760القادسيةذكرمؤمل ماجد جاسم203943

172إعداديةنفر31760القادسيةذكرمرتضن جاسم محمد556371

ن556325 173إعداديةنفر31760القادسيةذكرقاسم محمد حسي 

174إعداديةنفر31760القادسيةذكربراء رائد هادي556691

ي212392
175إعداديةنفر31760القادسيةذكرسجاد حيدر منحن

176إعداديةنفر31760القادسيةذكرهادي حميد مراخ335212

177إعداديةنفر31760القادسيةذكرهشام عدنان هادي212584

ي212428
178إعداديةنفر31760القادسيةذكرمرتضن عبداالمب  واسر

179إعداديةنفر31760القادسيةذكركرار ناظم عويز203875

180إعداديةنفر31760القادسيةذكرابراهيم حبيب رحمن212473

181إعداديةنفر31760القادسيةذكرنائل خضب  غانم203872

182إعداديةنفر31760القادسيةذكرمنتظر نارص وداعة212399

183إعداديةنفر31760القادسيةذكرسالم رحيم شهد203916

184إعداديةنفر31760القادسيةذكرماهر عواد خضب 212458

ن نوري212462 185إعداديةنفر31760القادسيةذكرمحمدعلي حسي 

186إعداديةنفر31760القادسيةذكربهاء فاضل رحيم203908

187إعداديةنفر31760القادسيةذكركرار صالح شاكر556576

188إعداديةنفر31760القادسيةذكرزين العابدين حامد ريشان334757

189إعداديةنفر31760القادسيةذكرحيدر صباح رشيد212507

ي حران556517
190إعداديةنفر31760القادسيةذكرحسن هويبن

191إعداديةنفر31760القادسيةذكرحسام عباس نصيف212456

ن335169 192إعداديةنفر31760القادسيةذكرصادق جاسم حسي 

193إعداديةنفر31760القادسيةذكرحيدر ناظم عويز203873

194إعداديةنفر31760القادسيةذكرسجاد جواد هول212563

ن عباس حمزة212490 195إعداديةنفر31760القادسيةذكرحسي 

ن عزيز مسلم212515 196إعداديةنفر31760القادسيةذكرحسي 

197إعداديةنفر31760القادسيةذكرعبدالصاحب حسن خضب 334618

198إعداديةنفر31760القادسيةذكراحمد جميل مراخ212433



ن حسن228031 199إعداديةنفر31760القادسيةذكرعباس حسي 

200إعداديةنفر31760القادسيةذكرعلي حمزة عبدالكاظم212503

201إعداديةنفر31760القادسيةذكرضياء كتاب عبد212412

202إعداديةنفر31760القادسيةذكرعمار حامد ريشان380569

 عبدعلي203954
ن 203بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعلي حسي 

ن كريم صالح203826 204بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرعبد الحسي 

205بكالوريوسنفر31760القادسيةذكررحمان طعمه جابر556659

 حسن مجلي212446
ن 206بكالوريوسنفر31760القادسيةذكرحسي 

207دبلومنفر31760القادسيةذكرحسن هويدي ايدام203893

ي رسحان محمد334554
ن
208دبلومنفر31760القادسيةذكرصاف

209دبلومنفر31760القادسيةذكرريسان جبار حران556384

210دبلومنفر31760القادسيةذكرمحمد منديل هاطور334587

211إعداديةنفر31760القادسيةذكرماجد جاسم محمد203923

ن كاظم212500 212إعداديةنفر31760القادسيةذكرمحمد عبدالحسي 

213إعداديةنفر31760القادسيةذكرعظيم ضعيوج شايع203891

1بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىزهراء عباس ظاهر334949

2بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىايناس عبدالحمزة غزاي380547

3بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىحسينة هادي حمود212283

4بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىفاطمة حميد جاسم203889

5بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىهدية جميل جودة212520

6بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىمروة المع محسن203904

7بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىشيماء كاظم عبيد212592

8بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىاحالم عبدهللا حجيل212569

9بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىانعام عبدهللا حجيل212567

10بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىاالء بشان محمد203927

11بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىرواء موس عباس380558

12بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىغفران مطر خضب 212553

ي هادي334903
وق حساتن 13بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىرسر

14بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىمريم مجيد عواد335375

ن212554 15بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىنرسين نارص حسي 

ي صالح مهدي212570
16بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىتف 

االء علي حسون212501
17بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبى

18دبلومنفر31760القادسيةأنبىحليمة حنتاو جعاز212274

19دبلومنفر31760القادسيةأنبىبيداء عبدهللا حجيل203846

ن فهد212450 ة حسي  20دبلومنفر31760القادسيةأنبىبشب 

ن335016 21دبلومنفر31760القادسيةأنبىفضيلة طالب حسي 

22دبلومنفر31760القادسيةأنبىعلياء علوان دحدوح212579

23دبلومنفر31760القادسيةأنبىسحر جاسم محمد212480

ي212494
24دبلومنفر31760القادسيةأنبىابتهال خضب  واسر

ن عيدان334624 25إعداديةنفر31760القادسيةأنبىليل عبدالحسي 

1بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىهديل كامل حسن203859

هيام ظاهر علي203839
2بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبى

3بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىازهار قاسم ابوالهول380530

4بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىخلود صباح حسن334939

5بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىرسل منهل هادي556602

ن رسول جبل556428 6بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىامي 

فرح كامل علي335005
7بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبى

ي380591
8بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىرندة هادي شمحن



9بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىمريم جواد حسون212362

10بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىبسمة جاسم حمود334777

11بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىتيسب  حمزة عبدالكاظم212466

ي203850
ن واسر 12بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىنورة حسي 

13بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىفضاء حسن حران212496

ن حسن380596 14بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىعذراء عبدالحسي 

ن كاظم556413 15بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىنورة عبدالحسي 

16بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىفرقان جاسم محمد556634

17بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىدعاء محسون طارش212502

18بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىهدى قاسم ابوالهول380544

19بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىمنال جفات ديوان556682

20بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىسىه راسم محمد380617

21بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىسارة جواد حسون212314

22بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىعلياء حسن عبدالرضا334639

ران عادل ناظم556666 ن 23بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىخب 

دالل علي عثمان203945
24بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبى

25بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىفاطمة سلمان حمادي556437

26بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىزينب علي غازي203919

27بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىصابرين عصام محسن203947

28بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىرسل كامل بربب 212475

29بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىنضال مزي  هر فتول334828

ي حران212277
30بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىرسل هويبن

ي رسحان556680
ن
ى صاف 31بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىبرسر

32بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىنوال حسن عبدالسادة203915

33بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىلهيب حميد وحيد380611

34بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىمرام منهل هادي556604

35بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىدعاء خظوري كاظم203928

36بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىهدى منهل هادي556591

37دبلومنفر31760القادسيةأنبىوالء محسن شهيب203902

ي حسون212478
38دبلومنفر31760القادسيةأنبىنورا راضن

39دبلومنفر31760القادسيةأنبىامل حمزة عبدالكاظم212469

40دبلومنفر31760القادسيةأنبىنورة عناد عبيد212582

41إعداديةنفر31760القادسيةأنبىزهراء لطيف عبداالمب 556660

ن عريف212498 42إعداديةنفر31760القادسيةأنبىحنان حسي 

رقية علي ايدام212398
43إعداديةنفر31760القادسيةأنبى

ن212405 44إعداديةنفر31760القادسيةأنبىرساب حميد حسي 

غدير علي عبدالجليل212522
45إعداديةنفر31760القادسيةأنبى

46إعداديةنفر31760القادسيةأنبىالهام يونس كاظم212523

حوراء علي دوشان212521
47إعداديةنفر31760القادسيةأنبى

48إعداديةنفر31760القادسيةأنبىامنة حامد ريشان380554

49إعداديةنفر31760القادسيةأنبىغادة فاضل رحيم203906

50إعداديةنفر31760القادسيةأنبىريمان محمد قاسم556322

ن228081 51إعداديةنفر31760القادسيةأنبىرواء حميد حسي 

52إعداديةنفر31760القادسيةأنبىساهرة هاتف دليهم203952

53إعداديةنفر31760القادسيةأنبىامينة جاسم حمود334807

54إعداديةنفر31760القادسيةأنبىزمن حميد سعيد212548

55إعداديةنفر31760القادسيةأنبىغفران مهر فرحان556647

56إعداديةنفر31760القادسيةأنبىندى عبدالخالق صالح212380



57إعداديةنفر31760القادسيةأنبىغدير محمد حمزة203877

58إعداديةنفر31760القادسيةأنبىهبة حميد سعيد212546

59إعداديةنفر31760القادسيةأنبىزهراء صباح كاظم335604

60إعداديةنفر31760القادسيةأنبىايمان هشام باذور556505

61إعداديةنفر31760القادسيةأنبىارساء سعيد ساجت334708

62إعداديةنفر31760القادسيةأنبىزهراء نعيم داخل212576

ي رشيد212580
63إعداديةنفر31760القادسيةأنبىفاطمة سبب 

يمامة علي نعيم212418
64إعداديةنفر31760القادسيةأنبى

65إعداديةنفر31760القادسيةأنبىعال خضب  كمر203950

ابتسام سامي محمد212505
66إعداديةنفر31760القادسيةأنبى

67إعداديةنفر31760القادسيةأنبىكوثر رحيم كاظم212415

ي حران556560
68إعداديةنفر31760القادسيةأنبىامال هويبن

69إعداديةنفر31760القادسيةأنبىرواء سعيد ساجت334953

70إعداديةنفر31760القادسيةأنبىسما خضب  كمر203949

71إعداديةنفر31760القادسيةأنبىارساء كاظم مشكور212544

حوراء علي وحيد212484
72إعداديةنفر31760القادسيةأنبى

ن مجيد رحيم203837 73إعداديةنفر31760القادسيةأنبىبني 

74إعداديةنفر31760القادسيةأنبىغدير محسن شهيب203953

75إعداديةنفر31760القادسيةأنبىزينب حسن فليح212408

76إعداديةنفر31760القادسيةأنبىمنار خضب  مزي  هر334812

ن حسن212443 77إعداديةنفر31760القادسيةأنبىفرح حسي 

78إعداديةنفر31760القادسيةأنبىفرقد خالد بري  ىهي333935

79إعداديةنفر31760القادسيةأنبىوردة هاتف دلهيم203951

80إعداديةنفر31760القادسيةأنبىهبة جبار فضل203940

ن335186 81إعداديةنفر31760القادسيةأنبىسارة جاسم حسي 

82إعداديةنفر31760القادسيةأنبىكوثر سعيد ساجت334958

83إعداديةنفر31760القادسيةأنبىجوادة حاكم دعبول212413

فاطمة علي نعيم212416
84إعداديةنفر31760القادسيةأنبى

 علي212420
ن 85إعداديةنفر31760القادسيةأنبىحوراء حسي 

86إعداديةنفر31760القادسيةأنبىرواء جميل سعيد212504

هدى علي دوشان212534
87إعداديةنفر31760القادسيةأنبى

88إعداديةنفر31760القادسيةأنبىبراء جميل سعيد212559

89بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىانعام فيصل حسون212460

وق احمد حجيل333699 90بكالوريوسنفر31760القادسيةأنبىرسر

91إعداديةنفر31760القادسيةأنبىزينب ديوان هنيدي212583

ي342372
ن
1ماجستب الصالحية21761القادسيةذكرعلي حمدان كاف

2ماجستب الصالحية21761القادسيةذكرمصطفن محمد جبار186441

ي189431
ن راضن 3بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرصباح حسي 

4بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعبداالمب  يحب  شاكر186738

5بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحسن هادي جواد501403

ن319098 س حسي  6بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرفارس مب 

7بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكركريم عبيد عبيد188091

8بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرسجاد شهيد جواد319231

ن342661 ن علوان حسي  9بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحسي 

10بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعبداالمب  بدر جابر319133

11بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرسعدون عبد عبود270395

12بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعادل جبار حسن186574

13بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحسن جبب  مجهول342612



14بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكروسام ضاري رحمن186576

15بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرسعد حسن كحط188431

16بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرباسم حمادي شمر403584

17بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرليث حميد غثيث493955

18بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكررضا علي محسن186615

19بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحكمت موس كاظم186730

20بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعلي هادي عباس400599

21بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحيدر مالك عبيد188355

22بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعقيل عبد حسون342635

23بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرجعفر موس كاظم186332

24بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرمحمد مالك عبيد186297

25بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرفيصل حسن عنجور186681

26بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرسعيد جابر عباس494061

27بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرثائر شهيد محسن494003

28بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرمرتضن حسن عبد493887

ن جاسم342080 29بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعلي حسي 

30بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحامد جاسم حنون342682

31بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرجاسم حمادي شمر186435

32بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكركرار اسماعيل حسن186563

33بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكركرار جبار جاسم186521

34بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعالء منذر لطيف186652

ن319326 ن عبدالحسي  35بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعقيل شني 

36بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرمثبن جواد كاظم341588

37بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرقاسم محمد كاظم324033

ن هادي189261 38بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعالء حسي 

ن جبب  مجهول319377 39بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحسي 

ن هادي عيىس189336 40بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحسي 

41بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعلي طرفان نارص186395

42بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرصفاء صالح حسن341776

43بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحيدر جواد عليوي341986

44بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرهادي كريم عبود186590

45بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكركرار صبر نوح186672

ن342377 46بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكراثب  عبادي حسي 

47بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرقحطان هادي جاسم188379

48بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعلي كريم عبدالحر319161

49بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكررائد عباس حسن188208

50بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرمحمد دعيبل مجهول319300

51بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعصام حسن غالي189457

52بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعلي عماد كريم553294

53بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحيدر اكريم مسلم186333

ي186307
ن
54بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرماهر شعواط صاف

55بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكروليد خالد علوان320579

56بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحيدر عقيل عبد342624

57بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحازم حمادي شمر186635

58بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرصفاء عيىس مهدي501373

59بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكركرار علي هادي319606

60بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرمصطفن فليح حسن400553

61بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكررياض راهي نجم186302



62بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرميثم كاظم حسن342490

ن186377 63بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرسيف سعد حسي 

64بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكروائل ابالش نارص186550

65بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعلي محمد حسون186385

66بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرقحطان حسن علوان186538

67بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرفؤاد جميل يوسف186705

ي188126 68بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرنصب  كاظم حرتر

69بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكروسام حبيب عبدالرضا186353

ن186527 70بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرسيف علي حسي 

71بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرخالد حياوي حنون188467

72بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرجبار فاهم هنو342579

73بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكركهالن محمد حلواص186577

74بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعلي طالب يحب 341564

75بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرزيد جواد كاظم319279

76بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرلؤي فخري عزيز189315

77بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرصباح حميد جبر270316

78بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحيدر موس نعمة188471

79بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرطاهر اياد نعمة189287

80بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرصادق مهدي حسن186390

81بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحسام علي كاظم188445

ن ضاري رحمن189288 82بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحسي 

83بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعلي داخل عبدهللا189331

84دبلومالصالحية21761القادسيةذكرجواد عبدالكاظم جاسم186623

85دبلومالصالحية21761القادسيةذكركاظم جالوي جعباز188097

86دبلومالصالحية21761القادسيةذكرمحمد عبدالزهرة زغب 320072

87دبلومالصالحية21761القادسيةذكرمهدي شاكر حسون188198

88دبلومالصالحية21761القادسيةذكرمعن فخري موس186451

89دبلومالصالحية21761القادسيةذكرعصام خليل ابراهيم186304

90دبلومالصالحية21761القادسيةذكرسعد كاظم عبدالساده270322

91دبلومالصالحية21761القادسيةذكرعقيل جليل مزهر186295

92دبلومالصالحية21761القادسيةذكرخالد يوسف نور493988

ن بدر186525 93دبلومالصالحية21761القادسيةذكرعلي حسي 

ن مطلق342333 94دبلومالصالحية21761القادسيةذكرحيدر حسي 

95دبلومالصالحية21761القادسيةذكروسام لطيف ارحيم318961

96دبلومالصالحية21761القادسيةذكرعباس هاشم حميدي188258

97دبلومالصالحية21761القادسيةذكرحاكم عبود جالب188477

98دبلومالصالحية21761القادسيةذكرباقر نعمة عليوي186611

99دبلومالصالحية21761القادسيةذكرحيدر منصور حمزة186361

100دبلومالصالحية21761القادسيةذكرزينب عبدالزهرة عبيد186554

101دبلومالصالحية21761القادسيةذكرازهر عبيد والي189122

102دبلومالصالحية21761القادسيةذكركرار حمزة نعاس319505

103دبلومالصالحية21761القادسيةذكرهشام كريم عبدالكاظم186383

104دبلومالصالحية21761القادسيةذكراحمد حسن كحط342243

105دبلومالصالحية21761القادسيةذكرضياء نعمة عليوي188130

ن عبدهللا319212 106دبلومالصالحية21761القادسيةذكرصالح شني 

107دبلومالصالحية21761القادسيةذكرمجبل رسول عبد312199

108دبلومالصالحية21761القادسيةذكرعباس احمد محمد186755

ن جبر سلمان341951 109دبلومالصالحية21761القادسيةذكرحسي 



110دبلومالصالحية21761القادسيةذكرمروان محمد حلواص186444

ن186440 111دبلومالصالحية21761القادسيةذكرعبدالكريم نارص حسي 

112دبلومالصالحية21761القادسيةذكرهادي عبدعلي عبدنور400650

113دبلومالصالحية21761القادسيةذكرحيدر يعرب محسن186352

ن403447 114دبلومالصالحية21761القادسيةذكرزيد علي حسي 

115دبلومالصالحية21761القادسيةذكرعقيل صالح هاشم342198

ن342732 116دبلومالصالحية21761القادسيةذكرعلي شهيد حسي 

117دبلومالصالحية21761القادسيةذكرايهاب خليل نارص493913

118دبلومالصالحية21761القادسيةذكرصالح حسن علي186298

ن عبدالسادة186703 119دبلومالصالحية21761القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

ي نارص186306
120دبلومالصالحية21761القادسيةذكرثامر كاتن

121إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرخالد شهيد عبد186824

122إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحميد حسن عبد186321

ن493993 س حسي  123إعداديةالصالحية21761القادسيةذكررعد مب 

124إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرصاحب يارس علك318976

125إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرواثق نعمة دراغ493862

126إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرسعاد جواد عبدالكاظم342162

127إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرخالد ازهر كريم319246

1بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعايد محي هيلي186582

2بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرامب  مراد كاظم189387

3بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكراحمد حسن علي186793

4بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرغزوان يارس عبدعلي186748

5بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكراحمد مهدي هاشم319401

6بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعباس هادي مزعل186606

 علي حسون188160
ن 7بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحسي 

8بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحيدر فارس كاظم186665

9بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرانور فخري عزيز186594

10بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرمحمد شخب  مهوس189208

ن هادي داود186692 11بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحسي 

ن186645 12بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرسيف عامر حسي 

13بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرمحمد جاسم طحيور186335

14بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعبدالعزيز عزيز حمود188479

ن186314 15بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرنصب  كريم حسي 

16بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرسيف اسماعيل حسن189102

17بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحبيب رزاق كاظم189158

18بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرنور حمزة كاظم403662

19بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكراكرم باسم هنو189235

20بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرسعود عزيز حمود189294

ن غازي كاظم400869 21بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحسي 

22بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرزيد اسماعيل نارص189342

23بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحسن كاظم سالمة186324

24بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرواثق كريم هاشم188185

ن كريم عبدالحر341725 25بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحسي 

26بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرصفاء حياوي عبدالرضا186329

27بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرضياء عامر هادي186349

28بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكراكرم عبدالزهرة محي188220

29بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرضياء مهدي عبد189453

30بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحسن حلواص غزاي493999



31بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعلي طالب يحب 188393

ن189438 32بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرامب  صباح حسي 

33بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرسلمان حمزة كاظم403625

34بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرزيد علي مهدي186578

35بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعامر حميد شهيد186772

36بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكربهاء حياوي عبدالرضا186647

37بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحسام عبداالمب  هادي189391

38بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكركرار صالح مهدي189189

39بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرصالح محسن عبود189087

40بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكركرار محي هيلي189324

41بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحكيم مالك عبيد319525

42بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرجعفر كريم نعمة188314

43بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعلي شهيد عبد186561

44بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرصالح مهدي حمزة186461

45بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرقيرص جاسم حمادي188118

46بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكراحمد مطلب مهدي342121

47بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعالء داخل محسن342281

48بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرزيد علي عبدزيد186340

49بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكركرار علي نارص186357

ن188383 50بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعلي نارص حسي 

51بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحيدر عبدالكريم محمد186315

52بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكركرار لفته جابر189321

ن188176 53بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرسجاد عبداالمب  حسي 

54بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكركرار محمد عبدالزهرة186654

55بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرفرحان مجان موس186679

56بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرامب  رزاق عودة189400

57بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحيدر عبدالزهرة محي188411

58بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعلي راجح محمد189393

59بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحيدر كريم عبدالحر341904

60بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحيدر فرحان جازع189078

61بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرخالد عباس دالي341740

62بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعلي يارس عبدعلي186820

63بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرمحمد علي عبد زيد501346

64بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرسيف سالم معضد188087

65بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكركرار اسدخان موس186529

66بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكراحمد سجاد حمزة319314

67بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعالء عبود هيلي319143

68بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعمار مسلم يارس186626

69بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعلي حسان عطية189317

70بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعلي كاظم قاسم319482

71بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرزهراء محسن عبد186359

72بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكراحمد هادي جاسم186764

73بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرليث احمد هالل188203

74بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحسام خليل عبود186585

 حسن غالي188277
ن 75بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرمعي 

76بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعدنان يونس حسن189297

77بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحيدر عبود عبدالحسن189223

78بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرزمان يوسف كاظم189455



79بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرسامر محمد عبد186316

80بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعبدالخالق رزاق كاظم189460

ن188330 81بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعالء نارص حسي 

82بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرمنب  عالوي حمادي342028

83بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرسالم حبيب عوين188397

ن كاظم342348 84بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرصفاء عبدالحسي 

85بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرمرتضن فليح حسن188205

86بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرصادق رزاق كعامة318934

87بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكروسام جاسم فليح318950

88بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرنبيل عبدالكاظم سعدون189356

ن342097 89بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعمار عبدهللا شني 

90بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعقيل جميل لفته319453

91بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكراحمد رزاق عزاوي188082

92بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرمنتظر عبد داود341701

93بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكراحمد تركي فرج342075

ن186569  علي حسي 
ن 94بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحسي 

ن هاشم186322 95بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكريوسف حسي 

96بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعقيل مسلم يارس270408

97بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرصالح مهدي عبادي186801

ن186530 98بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكراركان عبادي حسي 

99بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعزيز ازهر عبدالكاظم342109

ن عناد186725 100بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرعالء حسي 

101بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرحكيم سالم محمد493872

ن هاشم186429 102دبلومالصالحية21761القادسيةذكرزيد حسي 

103دبلومالصالحية21761القادسيةذكررزاق نعمة محسن342307

104دبلومالصالحية21761القادسيةذكرمحمد صادق عبدهللا189441

105دبلومالصالحية21761القادسيةذكرمسلم والي عبدالزهرة188453

ق عبودي هيلي319123
106دبلومالصالحية21761القادسيةذكرمرسر

107دبلومالصالحية21761القادسيةذكررسول بدر جابر188192

108دبلومالصالحية21761القادسيةذكرايمن كنعان غازي319338

109دبلومالصالحية21761القادسيةذكرعلي جواد كاظم342702

110دبلومالصالحية21761القادسيةذكرسيف جبار حسن188389

111دبلومالصالحية21761القادسيةذكرليث ناظم وضي400795

ن186346 112دبلومالصالحية21761القادسيةذكرايوب صباح حسي 

113دبلومالصالحية21761القادسيةذكرمحمد حامد مهدي188139

114دبلومالصالحية21761القادسيةذكرهيثم طه دفار186650

ن186459 115دبلومالصالحية21761القادسيةذكرحكيم نارص حسي 

116دبلومالصالحية21761القادسيةذكرحيدر حاكم كاظم186547

ن عدنان نعمة186596 117دبلومالصالحية21761القادسيةذكرحسي 

ن حميد حسن188461 118دبلومالصالحية21761القادسيةذكرحسي 

119دبلومالصالحية21761القادسيةذكرامب  جليل جواد188440

120دبلومالصالحية21761القادسيةذكرمحمد عباس هاشم188233

ن هادي188164 121دبلومالصالحية21761القادسيةذكرلؤي حسي 

122دبلومالصالحية21761القادسيةذكرابراهيم كريم عبدالكاظم189424

123دبلومالصالحية21761القادسيةذكربارق سلمان شنشول188304

124دبلومالصالحية21761القادسيةذكرظافر عماد نعمة186619

125دبلومالصالحية21761القادسيةذكرمحمد اياد هالل190729

ي342063
126دبلومالصالحية21761القادسيةذكرمحمد مجيد كاتن



127دبلومالصالحية21761القادسيةذكرعقيل حمزه رحمن186558

128دبلومالصالحية21761القادسيةذكرعمار يارس عبدزيد542364

129دبلومالصالحية21761القادسيةذكرامب  كاظم كريم342425

130إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرمحمود حمزة جزار307638

131إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرامب  حميد غثيث493969

132إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحيدر اياد هالل189301

ن186566 133إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرعباس حيدر حسي 

134إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرمحمد ريسان ثامر186743

135إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرعلي قاسم كاظم186309

136إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرامب  انور عبدالكاظم189430

137إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرامجد عباس علي189409

ن اياد هالل188219 138إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحسي 

ن رسىمي نارص403191 139إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحسي 

140إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرصدرالدين عدنان باقر186684

ن403336  علي حسي 
ن 141إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحسي 

142إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرمحمد رسول نجم320056

143إعداديةالصالحية21761القادسيةذكربالل جميل علي189292

144إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرامب  حميد شاكر188155

145إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحسن لفته جبار188152

146إعداديةالصالحية21761القادسيةذكركرار يارس عبدزيد542366

ن186338 147إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحسن رشيد حسي 

ن186783 ن نارص حسي  148إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحسي 

149إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرمحمد علي عبيد342037

ن188415 150إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرعلي حميد حسي 

151إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرمحمد حاكم عليوي189436

152إعداديةالصالحية21761القادسيةذكراكرم شاكر رحيم189313

153إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرسعيد سلمان مراد341598

154إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرعباس قاسم محمد320301

155إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرعلي صالح كاظم342405

ن كامل عليوي190726 156إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحسي 

157إعداديةالصالحية21761القادسيةذكركاظم عباس حاتم189445

158إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرمحمد غانم نعيم542369

ي342357
ن
ن حمدان كاف 159إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحسي 

160إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرسجاد هادي شاكر188108

161إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرسجاد سالم هاتف189405

162إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرصادق حميد حسن342669

163إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرعالء عدنان رشيد189449

164إعداديةالصالحية21761القادسيةذكروالء سلمان موس186683

165إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرمصطفن عظيم نعمة188247

166إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرابراهيم سالم محمد186325

ن186532 167إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرمحمد حميد حسي 

168إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرصادق عبدهللا لفته189461

169إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرفاضل خدام عبد189413

170إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرعبدهللا احمد عادل188181

ن342052 171إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرعلي عبدالسادة حسي 

172إعداديةالصالحية21761القادسيةذكررضا نعمة جبار189276

173إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرعزالدين فليح حسن493863

174إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرعلي مساور هادي189329



175إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرسيف حيدر عبيد186380

يف186715 غام عبداالئمة رسر 176إعداديةالصالحية21761القادسيةذكررصن

177إعداديةالصالحية21761القادسيةذكريارس قضي عالوي318995

ن493975 178إعداديةالصالحية21761القادسيةذكراحمد تكليف عبدالحسي 

ن189388 179إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرسمب  نارص حسي 

180إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرطيف صالح سلمان188146

181إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرعلي عدنان نعمة342448

182إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرسجاد نعمان عواد321896

183إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرمحسن كريم نعمة189397

184إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرفائق فريد شهيد186303

185إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرمحمد حمزة جزار307674

186إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرغيث علي هاشم319039

187إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرزيد علي يونس493995

188إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرعلي حسون رحيم188459

ي نوماس محيسن188422
ن
189إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرصاف

190إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحيدر سالم سوادي186580

191إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرمصطفن محمد خصاف189150

ن حسام عبادي188112 192إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحسي 

193إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرزينب حمزة ستار341967

194إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرعلي عامر عبيد186542

195إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرعلي فريد شهيد318890

196إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرمنتظر صادق رزاق188079

ي189433 197إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرعقيل كريم مب 

ن حميد شهيد186328 198إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحسي 

ي حبيب188326
 
199إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحبيب شوف

200إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرجعفر صادق مهدي342505

ن كاظم عبدزيد188228 201إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحسي 

202إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرعلي جاسم حمادي189108

203إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرجبار محي هيلي188371

204إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرمنتظر علي هادي186373

205إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحمود فرحان محمود189134

206إعداديةالصالحية21761القادسيةذكربهاءالدين ضياء ثامر186452

207إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرعلي محمدعلي كشاش186405

208إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرليث سمب  باقر403099

209إعداديةالصالحية21761القادسيةذكراحمد مسلم يارس189376

210إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرمحمد حمزة حسن186308

211إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرعلي لطيف عباس542361

ي188105 ن مب  212إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرضياء حسي 

213إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحسن فليح حسن186688

214إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرمصطفن فاضل حسن319950

215إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحسن رياض حاتم189383

216إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرعقيل سالم جبار186393

217إعداديةالصالحية21761القادسيةذكراحمد رزاق حامد342472

218إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحيدر فاهم هنو342297

219إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرقاسم كاظم حسن319178

220إعداديةالصالحية21761القادسيةذكراحمد سلمان كرم341687

221إعداديةالصالحية21761القادسيةذكراحمد رزاق جواد403229

222إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحمزة عباس حاتم186677



223إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرضياء عقيل حسن188405

224إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرعرب واثق نعمة493865

ن صالح سكران188436 225إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحسي 

ن188174 226إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرعلي زهب  حسي 

227إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرعلي انور عبدالكاظم186693

ن حازم شاكر190728 228إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحسي 

ن186721 229إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحيدر عدنان عبدالحسي 

230إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحيدر جاسم حمادي186311

231إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحسن سالم سوادي188213

232إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرمحسن فليح حسن186708

233إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرمحمد عادل كاظم321968

234إعداديةالصالحية21761القادسيةذكررسول عباس عبد186450

235إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرمريم رزاق عطية186662

236إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرمرتضن موس حسن188200

237إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرمنتظر رسول صبر189320

238إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرصفاء مهدي حمزة342394

239إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرسيف علي هاشم319080

240إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرامب  عبدالحمزة عبودي189304

ن188382 241إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرحسن حيدر حسي 

ن319875 242إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرعبدالستار جبار حسي 

243إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرعلي سالم معضد189464

244إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرايهم رزاق كزار189348

245إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرمرتضن سالم هاشم342477

246إعداديةالصالحية21761القادسيةذكراسيل نجاح جواد189423

247إعداديةالصالحية21761القادسيةذكركرار محمد عبد319665

 زكي جودي189323
248إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرمرتضن

249إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرعلي جاسم يوسف188121

250بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرباسم جالب عبد186698

ن319577 251بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرظافر شهيد حسي 

252بكالوريوسالصالحية21761القادسيةذكرصالح حسن نجم186326

253دبلومالصالحية21761القادسيةذكرامجد جواد عليوي189216

ن عبد318905 254دبلومالصالحية21761القادسيةذكرجبار حسي 

255إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرنعمان هنو ساهي186446

256إعداديةالصالحية21761القادسيةذكرصالح عبد الزهره جبر186682

1ماجستب الصالحية21761القادسيةأنبىبيداء خضب  عبيس186666

2بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىفضيلة شياع نافع186829

3بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىحال ذياب منديل188350

4بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىلمياء سلمان معارج188264

ى عبداالمب  عباس320256 5بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىبرسر

6بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىفوزية عبدالكاظم جاسم188290

7بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىافراح مالك عبيد186443

ي186668
ن
8بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىنجوان حمدان كاف

ن188399 9بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىسوسن فاهم عبدالحسي 

10بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىجنان عزيز محمد186641

نورة علي كريم341674
11بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبى

12بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىزهراء صادق سوادي186367

13بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىحنان عيىس مهدي341996

14بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىزمن عباس جماح186363



15بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىفاطمة جاسم محمد501448

ن186319 16بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىمروة عبدالسادة حسي 

ن186318 17بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىهدى عبدالسادة حسي 

18بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىسحر عايد نعمة189346

19بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىزينب كريم نعمة186723

20بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىزيد رسول فخري186400

ي186323 21دبلومالصالحية21761القادسيةأنبىدالل مرزة ناجر

ن لفته186370 22دبلومالصالحية21761القادسيةأنبىازهار عبدالحسي 

23دبلومالصالحية21761القادسيةأنبىسليمة محمد عباس189270

24دبلومالصالحية21761القادسيةأنبىرنا عبدالزهرة عبيد188134

25دبلومالصالحية21761القادسيةأنبىزينب كامل عبد493962

26دبلومالصالحية21761القادسيةأنبىنور محمد جاسم553290

27دبلومالصالحية21761القادسيةأنبىزهراء خضب  عبيس186397

1ماجستب الصالحية21761القادسيةأنبىاقبال حامد مهدي186312

2ماجستب الصالحية21761القادسيةأنبىمبن نعمة جبار188449

3بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىسارة سالم محمد188474

4بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىهدى مسلم يارس186467

5بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىفضيلة عبود عبدالحسن189378

ن مسلم يارس186631 6بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىبني 

ن186827 7بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىاشواق عبيد عبدالحسي 

ن342008 8بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىشهد عالء حسي 

ن342131 9بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىارساء كاظم عبدالحسي 

10بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىمروه عبدالكريم محسن189434

نور علي هاشم320678
11بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبى

12بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىدعاء عثمان حجار186522

ن186330 13بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىسهاد حسن حسي 

14بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىفاطمة عبدمسلم جبار186670

15بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىرسل قاسم صاحب342147

16بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىفتاة اسد معاهلل186599

ن186334 17بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىرباب حسن حسي 

18بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىارساء عبيد سلمان341631

19بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىنبا كصان كاظم186300

20بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىهديل يارس كاظم189408

21بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىندى عمران كاظم400523

22بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىهدى رزاق عزاوي186719

23بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىانوار عبود عبدالحسن186686

ن186327 24بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىرقية حسن حسي 

25بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىهديل ضياء موس319561

26بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىانوار ضياء موس189447

27بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىناريمان مهدي هاشم341575

28بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىازهار فاهم هنو186317

29بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىمروة نعمة جبار186535

30بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىاسيل حيدر جالوي186299

31بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىغفران حسن خضب 341758

32بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىرحاب سعيد جابر400697

33بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىرغد محمد شاكر501387

34بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىدعاء عبود عبيس341610

35بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىبيداء حامد مهدي186313



36بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىروئ عبود عبيس341619

ن مطلق342183 37بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىاسماء حسي 

38بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىزينب ريسان ثامر186305

39بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىزينب حيدر مسافر186336

ن عليوي186656 40بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىوسن حسي 

ن اسماعيل جواد186301 41بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىبني 

42بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىزهراء شهيد ابوجاسم189428

43بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىغصون شهاب حمد186702

44بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىزهراء حليم جاهل493984

45بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبىنضال رحمن عبد189299

46دبلومالصالحية21761القادسيةأنبىزهراء جبار حسن188339

47دبلومالصالحية21761القادسيةأنبىهديل رزاق عطية186711

48دبلومالصالحية21761القادسيةأنبىمبن رزاق عطية186713

ن186463 49دبلومالصالحية21761القادسيةأنبىورود عبدالسادة حسي 

50إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىزهراء مجيد محسن186751

ن عليوي186659 51إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىورود حسي 

52إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىحوراء حسون كاظم189402

هيام تركي فرج342251
53إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبى

ن جبر341921 54إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىسارة حسي 

55إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىايات ثابت حمزة186465

ن كاظم342455 56إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىوالء عبدالحسي 

57إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىامنة ضياء موس186310

58إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىشيماء خضب  عبيس186448

59إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىزينب محمد عبدالرسول186421

60إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىوسن عباس جماح186371

61إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىمنال كاظم حسن319195

62إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىايناس حمزة شاكر186690

63إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىفاتن معن فخري189398

ي ادريس186457
ن
64إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىحنان صاف

65إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىمها رزاق عطية189373

66إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىاسيل صالح شاكر341934

67إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىحوراء ساجد حميد189355

68إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىحوراء صباح عبداالمب 189338

69إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىفضاء حميد حسن186320

ن صالح شاكر320848 70إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىبني 

مها سامي رحيم493902
71إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبى

ن186331 72إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىنىه حسن حسي 

73إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىزهراء صباح عبداالمب 186528

74إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىوفاء جاسم محمد189284

75إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىهدى حسن هاشم366617

76إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىحوراء كاظم جواد186355

ن318873 77إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىزينب جبار حسي 

78إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىامنة عقيل جليل186296

79إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىزهراء ساجد حميد189352

ة صاحب حمادي189380 80إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىامب 

81إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىزهراء عقيل جليل342727

رنا سامي عبود270331
82إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبى

83إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىزهراء رزاق كعامة318857



84إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىحوراء فخري موس186718

85إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىكوثر محمد عبد189174

86إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىسوسن عباس جماح186364

87إعداديةالصالحية21761القادسيةأنبىارساء قاسم محمد342320

سليمة نعيم هيلي342267
88بكالوريوسالصالحية21761القادسيةأنبى

89دبلومالصالحية21761القادسيةأنبىقسمة كاظم خلف189310

ن 12741القادسيةذكروسام جاسم عبدعلي382639 1دكتوراه2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمشتاق عبدالرزاق عبدالزهرة336969 2دكتوراه2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد غانم عباس329010 3دكتوراه2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي كاظم هالل332697 4دكتوراه2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرجاسم محمد كريم335059 5ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرقضي مراد نعمة246070 6ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد فاضل سعيد332104 7ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمهند عزيز كاظم553572 8ماجستب 2 (ع)الحسي 

ي248185
ن 12741القادسيةذكرعلي كاظم شمحن 9ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرصباح جابر هريس249089 10ماجستب 2 (ع)الحسي 

ي225748
ن 12741القادسيةذكرسعيد عبدالكاظم جوتن 11ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرخالد محمد كريم246264 12ماجستب 2 (ع)الحسي 

ي248362
ن 12741القادسيةذكرمصدق منصور ماتن 13ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرثائر مزاحم كاظم246688 14ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد عباس بريسم328451 15ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي رضا موجد181865 16ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن553880 ن صالح حسي  ن 12741القادسيةذكرطا سي  17ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعباس تركي عطية553542 18ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراسعد حسن عباس350231 19ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد عصام سعيد553686 20ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرضياء حيدر جبار330735 21ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرسجاد جواد كاظم553762 22ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد راسم محمد329233 23ماجستب 2 (ع)الحسي 

ي حمد غالي330723
ن 12741القادسيةذكرراضن 24دبلوم عالي2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي عبدالحميد راجح182722 25دبلوم عالي2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد دحام الزم350396 26بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرجليل نور حسن248018 27بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرغسان حمد عبدالسادة182163 28بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكركاظم ظاهر وناس334088 29بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعبدالعباس فاخر محمد555371 30بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد زاجر ساهي331641 31بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحسن جبار كاظم332182 32بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرزياد عبداالمب  عطية335035 33بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد فاضل محمد178052 34بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي عبداالمب  لهمود246517 35بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكركريم بعب  علوان225777 36بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراسعد محسن حمادي331328 37بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرخليل نور حسن335047 38بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن شاكر246576 ن 12741القادسيةذكرعلي حسي  39بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد شنان عمران553550 40بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكررائد كامل حسن335998 41بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرلؤي ابراهيم كاظم554955 42بكالوريوس2 (ع)الحسي 



ن 12741القادسيةذكرجمال علي شامخ553660 43بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن جاسور551305 ن 12741القادسيةذكرعالء حسي  44بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعامر علي عبدهللا181812 45بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد حمزة محسن181632 46بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحسام عبداالمب  جبار181085 47بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراكرم رحمن عبدفلحي182851 48بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن جازع247293 ن 12741القادسيةذكرفاضل عبدالحسي  49بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ي553663
 
ن 12741القادسيةذكرسامر سعد عبدالباف 50بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد يوسف محمد180871 51بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعالء حمد عبد247406 52بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد كاظم موس334775 53بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكركرار عبدالمحمد عظيم247087 54بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرهاشم محمد باقر331373 55بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد عبدالمطلب جبر248578 56بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن خفيف248841  امي 
ن 12741القادسيةذكرمصطفن 57بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر جبر بالل553640 58بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرجاسم علوان جحيل182689 59بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرزيد صالح جابر182821 60بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرهشام عبدالرضا حسن181898 61بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرسامر جودي مطرود334241 62بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرظافر عباس بعيوي554019 63بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد جبر مهدي247273 64بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرميثم كاظم شامخ177763 65بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد حمودي كاظم332895 66بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد رضا موجد181883 67بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن246705 ن 12741القادسيةذكرمحمد علي حسي  68بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرابراهيم حمزة خدام181483 69بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرنبيل راهي مشكور334991 70بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر عليوي حسن553740 71بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمصطفن جابر نارص331513 72بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي حسن معضد246272 73بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر فالح هادي250224 74بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن جواد334180 ن 12741القادسيةذكرحيدر حسي  75بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرسعيد بدر عباس248744 76بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر عبد كاظم246371 77بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكروفاق عباس صاحب554113 78بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرصفاء حمزه حسن180899 79بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعالء هلوس اجريو246394 80بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي يوسف محمد181586 81بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرانيس جاسم يوسف246547 82بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد علي حسن245950 83بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكروليد عبدالهادي حمزة248344 84بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرامب  عبداالمب  عبد332790 85بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرنبيل كشاوي فرحان248368 86بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد علي حسن178866 87بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرنوار عيىس كاظم332013 88بكالوريوس2 (ع)الحسي 

علي جاسم332928 ن 12741القادسيةذكرمسلم مب  89بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن كظيم متعب246249 ن 12741القادسيةذكرحسي  90بكالوريوس2 (ع)الحسي 



ن 12741القادسيةذكرحميد جابر عبد247071 91بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكريونس كاظم موس381049 92بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد عبدالهادي حمزة226314 93بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ي332567 ن 12741القادسيةذكرمهند حيدر عبدالنبر 94بكالوريوس2 (ع)الحسي 

 علي نعمة335227
ن ن 12741القادسيةذكرحسي  95بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد عبداالمب  جبار178162 96بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد علوان جحيل248483 97بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن عليوي247399 ن 12741القادسيةذكرعلي حسي  98بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي عطا كشاش553616 99بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرقاسم عبدالكريم عبد332949 100بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن247363 ن 12741القادسيةذكربشار عبدالحسن حسي  101بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكركاظم عفلوك كاظم246775 102بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي حسن رباط178686 103بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرباسم محمد كريم178790 104بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرصالح عبدالرضا حسن332120 105بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد غالب مريدي334662 106بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي فارس سلمان553608 107بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعمار سعد حمزة381526 108بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرازهر محمد رباط246527 109بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكررسول حسن علي553991 110بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكريارس فليك عبود226261 111بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحامد مكي بعيوى246640 112بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرضياء قصار نعمة246488 113بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر غسان رشيد553553 114بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي كاظم عبد335136 115بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعقيل يارس خيون248515 116بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ي332557 ن 12741القادسيةذكرمخلد حيدر عبدالنبر 117بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد علي رضا334548 118بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمهند كاظم يوسف246152 119بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرخالد جمال شاكر331977 120بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرظافر فليك عبود225703 121بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكررائد هادي حسن181256 122بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن محمد247877 ن 12741القادسيةذكرتوفيق حسي  123بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرفراس كاظم كريم332467 124بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد فاضل خضب 328979 125بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعامر عباس بعيوي554013 126بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعباس فاضل نصيف554106 127بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد محمود شاكر350458 128بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي يحب  عليوي554017 129بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر عوض عمران553603 130بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكركرار علي عباس330751 131بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد تركي كاظم329194 132بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد عبدالخالق عبدهللا553653 133بكالوريوس2 (ع)الحسي 

 موحان عبدعلي335239
ن ن 12741القادسيةذكرحسني  134بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن مطر246751 ن 12741القادسيةذكرعلي حسي  135بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر جاسم علي554051 136بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن حميد553906 ن 12741القادسيةذكرامب  حسي  137بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر علي جوي    ح246163 138بكالوريوس2 (ع)الحسي 



ن 12741القادسيةذكرامب  احمد رحمن226285 139بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرامب  حمادي كاظم331666 140بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ي334329 ن 12741القادسيةذكراحمد حيدر عبدالنبر 141بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرامب  كامل عبد281992 142بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر داخل حميدي329983 143بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن عبدالشهيد182872 ن 12741القادسيةذكرليث عبدالحسي  144بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن فليح248625 ن 12741القادسيةذكرعلي حسي  145بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر جميل جاسم248433 146بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد جواد كاظم334485 147بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن هاتف حميد541488 ن 12741القادسيةذكرحسي  148بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمصطفن محمد طاهر553856 149بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرزمان حسن عبيس553941 150بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرنوار حسام صالح180772 151بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن251013 ن 12741القادسيةذكرعلي هاشم ياسي  152بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد كامل جاسم247054 153بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعماد خضب  عبداالمب 178946 154بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي صالح حمزة247418 155بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرزمن رزاق كاظم248500 156دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرسعود عزيز صغب 182136 157دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعالء عزيز لهيمص334543 158دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد منعم مليوخ329040 159دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرطالب تركي نارص332652 160دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحميد جبار مطر182891 161دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرجواد كاظم محمد249067 162دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحامد مهدي سلمان329154 163دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكررزاق عبدعون فيحان247590 164دبلوم2 (ع)الحسي 

ن عاجل554079 ن 12741القادسيةذكرسلمان حسي  165دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمقدام جواد كاظم247826 166دبلوم2 (ع)الحسي 

ن عليوي246927 ن 12741القادسيةذكراحمد حسي  167دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرميثم خليل ابراهيم350718 168دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرسالم جاهل موات329767 169دبلوم2 (ع)الحسي 

ن حميد248611 ن 12741القادسيةذكراحمد حسي  170دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر جاهل موات178029 171دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد هادي غافل247989 172دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرجبار كاظم محمد182797 173دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر مجيد محمد225685 174دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد محمد عبد248357 175دبلوم2 (ع)الحسي 

ن554139 ن 12741القادسيةذكرمحسن عبدالكاظم حسي  176دبلوم2 (ع)الحسي 

ن وسىمي248167 ن 12741القادسيةذكرقحطان حسي  177دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرضياء هادي غافل226354 178دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعالء عبدالكريم يارس225657 179دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد محمد عطية248129 180دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكررعد دوهان عويز554010 181دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرنبيل عزيز محمد178225 182دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعباس فاضل عبدعلي248328 183دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعادل هلوس اجريو247040 184دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي جعفر كامل181613 185دبلوم2 (ع)الحسي 

ي جبر553770
ن 12741القادسيةذكرسجاد شمحن 186دبلوم2 (ع)الحسي 



ن 12741القادسيةذكرصفاء شيت محسن249974 187دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر شاكر عباس553750 188دبلوم2 (ع)الحسي 

ي محمد246063
ن 12741القادسيةذكرعلي راضن 189دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي كاظم يوسف246668 190دبلوم2 (ع)الحسي 

ن محمد181221 ن 12741القادسيةذكرنزار معي  191دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد ابراهيم يارس248349 192دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحسن زاجر ساهي553893 193دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد علي شامخ329516 194دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمنتظر محمد رباط247371 195دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرصفاء حميد مجيد182935 196دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي عباس كاظم331628 197دبلوم2 (ع)الحسي 

غام عباس عبد386266 ن 12741القادسيةذكررصن 198دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرسجاد صفاء جاسم329105 199دبلوم2 (ع)الحسي 

ي246590
ن 12741القادسيةذكرسيف منصور ماتن 200دبلوم2 (ع)الحسي 

ن182099  علوان حسي 
ن 12741القادسيةذكرمصطفن 201دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكررافد هادي جودي553673 202إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي جواد كاظم180840 203إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمؤيد كاظم مطر331383 204إعدادية2 (ع)الحسي 

ن حمد دايخ328489 ن 12741القادسيةذكرعبدالحسي  205إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرغالب جاسم فرحان249915 206إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرليث عبداليمة جاسم330389 207إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي مكي نجم248638 208إعدادية2 (ع)الحسي 

ن محمد حسن عباس182997 ن 12741القادسيةذكرحسي  209إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراسعد عبدالعالي والي181754 210إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرصفاء محمد هوالة332494 1ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرطه عبيس غالي181801 2ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعالء نارص جابر553670 3ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن كريم يادى247062 ن 12741القادسيةذكرحسي  4ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمؤيد طالب عبدالرضا182848 5ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد جاسم يارس247242 6ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد عبداالمب  كروز246662 7بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكركرار طرفان غالي248604 8بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي فاضل كاظم247717 9بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي عباس سلمان247172 10بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحسن علي محمود553577 11بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر جعفر صادق247966 12بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكركرار علي جواد180850 13بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي والي غالي246535 14بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعادل باسم محمد179307 15بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرضياء كريم عبدالحمزة246096 16بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر محمد رباط247580 17بكالوريوس2 (ع)الحسي 

 علي182675
ن ن 12741القادسيةذكراحمد حسي  18بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن بخيت247721 ن 12741القادسيةذكرعلي حسي  19بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن350729 ن 12741القادسيةذكررضا عبداالمب  حسي  20بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن رشاد178850 ن 12741القادسيةذكرعلي حسي  21بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد قاسم عزيز250948 22بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحسن عدنان جعفر334115 23بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمصطفن نعيم هادي247333 24بكالوريوس2 (ع)الحسي 



ن 12741القادسيةذكرمحمد ضياء كاظم251102 25بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد فالح عبداالمب 182837 26بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر عودة حسن247358 27بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد عادل عبد332446 28بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرميثم عباس علي553649 29بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمرتضن هادي عباس335214 30بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن جواد حلو328561 ن 12741القادسيةذكرحسني  31بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن جليل فليح246727 ن 12741القادسيةذكرحسي  32بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن حاكم248303 ن 12741القادسيةذكرصفاء حسي  33بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر زبالة حمزة247197 34بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحمزة كاظم شامخ330438 35بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرسام كريم جفات553573 36بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرسالم كريم جفات182650 37بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي محمد فاضل247920 38بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن247113 ن 12741القادسيةذكرعلي طالب حسي  39بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرزمان جبار سوادي247233 40بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرامب  احمد كاظم246585 41بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد ستار جبار328578 42بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحسام عبدان واوي181724 43بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكركرار محمد فرحان399528 44بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن خفيف249950 ن 12741القادسيةذكرعلي امي  45بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ي248228 ن 12741القادسيةذكرعبدالوهاب نبيل خب  46بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرنوار نعيم خضب 332708 47بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحنان ساهر محي182752 48بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن331487 ن 12741القادسيةذكرعباس احمد حسي  49بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعامر عودة حسن247257 50بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن نور329028 ن 12741القادسيةذكرسجاد حسي  51بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمصطفن جواد حلو328536 52بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمود رياض حمزة334361 53بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرامب  عبدالكريم عبداالمب 554084 54بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد يوسف محمد181652 55بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرابراهيم جاسم فرحان332310 56بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن332276 ن 12741القادسيةذكررسول عبداالمب  حسي  57بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرامجد جاسم خيون332931 58بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد سالم كاظم247957 59بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي رحيم عبدالرضا246747 60بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد رعد محمد332506 61بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرسجاد كاظم غافل247757 62بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي ميثم زطم181456 63بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن خفيف553645 ن 12741القادسيةذكراحمد امي  64بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن553885 ن 12741القادسيةذكراحمد صالح حسي  65بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي نعيم خضب 332719 66بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحسن كاظم ظاهر333982 67بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد والي سوادي178934 68بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد والي غالي332174 69بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرسجاد رحيم شعالن182746 70بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرامجد ستار جبار553969 71بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي عباس جاسم331961 72بكالوريوس2 (ع)الحسي 



ن 12741القادسيةذكرعبدالحميد بهلول تعبان330019 73بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن246972 ن 12741القادسيةذكرسيف علي عبدالحسي  74بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد حمزة حبيب553681 75بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعباس اسماعيل عبيد553729 76بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي فالح عبداالمب 248335 77بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر محمد داغر180857 78بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمصطفن حامد عبدالمهدي247101 79بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمصطفن جاسم حافظ553925 80بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر عبد جبر330361 81بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرليث محمد هوالة332371 82بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي سالم مكي403741 83بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن حمزة كوان248313 ن 12741القادسيةذكرحسي  84بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي عبداالمب  جلو330934 85بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرباسم عبدالكريم عبد248386 86بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن عبد246231 ن 12741القادسيةذكرحيدر حسي  87بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي محسن علي247726 88بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد يارس شنشول246945 89بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعقيل هاشم خضب 554130 90بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعباس احمد حميد247765 91بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرزيد نارص عبداالمب 332681 92بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمسار سعد حمزة246464 93بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرنور صباح عبداالمب 553960 94بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد عبداالمب  عبد332969 95بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد حمزة عبد247193 96بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرامب  سعد كاظم553570 97بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن250003 ن 12741القادسيةذكرعلي محمد شاهي  98بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد علي عباس332533 99بكالوريوس2 (ع)الحسي 

 عبداالمب  جلو182731
ن 12741القادسيةذكرمصطفن 100بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعادل فليك عبود249006 101بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمصطفن عبدالجليل موس247567 102بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد نوري حمزة225629 103بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ى فاضل182757 ن 12741القادسيةذكرمروان مب  104بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرامب  حسن عبيد247512 105بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ي554068
 
ن 12741القادسيةذكراحمد سمب  رزوف 106بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد عبدالجبار جاسم181040 107بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرابراهيم عيىس كاظم178915 108بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن ناظم رسحان251043 ن 12741القادسيةذكرحسي  109بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد حيدر جبار246050 110بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرجعفر غالب مهدي554029 111بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعماد كاظم عبدالسادة178837 112بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرسلمان داود سلمان281887 113بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن180802 ن 12741القادسيةذكرمحمد طالب حسي  114بكالوريوس2 (ع)الحسي 

اس كاظم كريم554046 ن 12741القادسيةذكرنبر 115بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد هادي مرزوق553564 116بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرامب  عباس جاسم246316 117بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرطالب سليم طالب246695 118بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرامجد حسن سنيد331829 119بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن350620 ن 12741القادسيةذكرسالم نارص حسي  120بكالوريوس2 (ع)الحسي 



ن 12741القادسيةذكرجعفر فيصل مزعل248083 121بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمنتظر فاضل خضب 180956 122بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمدعلي عبدالرضا جبار276273 123بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمرتضن عباس رباط246475 124بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن عالء ثامر251084 ن 12741القادسيةذكرحسي  125بكالوريوس2 (ع)الحسي 

غام ميثم زطم182187 ن 12741القادسيةذكررصن 126بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكركرار كاظم اسماعيل181909 127بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد زاجر ساهي554145 128بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد مجيد عبدهللا334799 129بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمقداد عبدالهادي حمزة180887 130بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرنبيل عبدالكريم محمد332914 131بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعبداالمب  رياض منذور328524 132بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرفقار ناظم رسحان251049 133بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي عبدهللا محمد553994 134بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر كاظم ذياب248378 135بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمازن محمد صالح553755 136دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمصطفن عايد عبد246187 137دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد معن شاكر247793 138دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحازم رحيم جاسم246713 139دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرغيث كاظم عبد553739 140دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرغانم حسن عكاب329090 141دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمأمون محي شهيد328442 142دبلوم2 (ع)الحسي 

ي عبد246916
ن 12741القادسيةذكرعلي راضن 143دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر يحب  عباس247126 144دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمروان محمد حمزة181026 145دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحسن مطر جبر246280 146دبلوم2 (ع)الحسي 

 سليم برهي334098
ن ن 12741القادسيةذكرحسي  147دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمصطفن حسن حمزة331740 148دبلوم2 (ع)الحسي 

ن فرحان247142 ن 12741القادسيةذكرعالء عبدالحسي  149دبلوم2 (ع)الحسي 

ن330406 ن 12741القادسيةذكرحسن عالءالدين حسي  150دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي صادق شاكر248148 151دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمنتظر رحيم شعالن248192 152دبلوم2 (ع)الحسي 

 علي فرحان181235
ن 12741القادسيةذكرمصطفن 153دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي فرحان حمزة553838 154دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد ماجد محمد178813 155دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرليث باسم محمد338822 156دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمصطفن رياض بره248573 157دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعزيز سليم برهي553743 158دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرامب  سالم بناي246084 159دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمود خضب  جابر181594 160إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد جبار محمد553613 161إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعبدهللا عبدالخالق عبدهللا553656 162إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعباس هادي عباس553914 163إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي محمد جاسم518373 164إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرنورالحسن عالء نعمة247148 165إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد قاسم عباس554143 166إعدادية2 (ع)الحسي 

ن جبر334719 ن 12741القادسيةذكرعلي حسي  167إعدادية2 (ع)الحسي 

ن250904 ن 12741القادسيةذكركرار عبدالحسن حسي  168إعدادية2 (ع)الحسي 



ن 12741القادسيةذكرنور جليل نور248030 169إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد ضياء كاظم248000 170إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكروائل تركي كاظم247094 171إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحاتم كريم خفيف225918 172إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرنورالمصطفن محمد جايش251020 173إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعال محمد عبد248320 174إعدادية2 (ع)الحسي 

ن عباس فاضل246960 ن 12741القادسيةذكرحسي  175إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر نجم عبد329138 176إعدادية2 (ع)الحسي 

ن عالء عزيز330277 ن 12741القادسيةذكرحسي  177إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي طالب عبدالزهرة528575 178إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعباس عبداالمب  جلو331241 179إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي خالد رسمك178435 180إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرغازي فيصل وجعان334146 181إعدادية2 (ع)الحسي 

ن249128 ن 12741القادسيةذكرمحمد عباس عبدالحسي  182إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي صفاء محمد182728 183إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد كامل حسن246344 184إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعباس عامر علي249120 185إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكركرار محمد جاسم518362 186إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر جواد عبد554041 187إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي عبدالهادي حمزة246780 188إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعبدالنارص علي حمزة246137 189إعدادية2 (ع)الحسي 

 علي جلو329162
ن 12741القادسيةذكرمرتضن 190إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد عبدهللا محمد553984 191إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمؤمل عماد فضل249395 192إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر محمد جاسم518354 193إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرباقر عالء عدنان246645 194إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرامب  عماد عبداالمب 181293 195إعدادية2 (ع)الحسي 

 علي180932
ن ن 12741القادسيةذكرعلي حسي  196إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد عالء عزيز330314 197إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكررافد حميد درب181182 198إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرامب  شاكر طاهر181336 199إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد فالح حسن182716 200إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرامب  قيرص حسن178673 201إعدادية2 (ع)الحسي 

ن صباح كامل334765 ن 12741القادسيةذكرحسي  202إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمصطفن عدنان مالك251009 203إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي كاظم علي181529 204إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرازهر حامد طالب250671 205إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرسامر قيرص عباس251067 206إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرذوالفقار علي عبيد330185 207إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراحمد حسن سنيد328309 208إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعباس سعيد عبد553545 209إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكركرار علي سعيد182965 210إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحسن علي غتار328365 211إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكررامي مازن عبدالكاظم248093 212إعدادية2 (ع)الحسي 

ن محمد عذافة335023 ن 12741القادسيةذكربني  213إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرسجاد صباح عبداالمب 553965 214إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر اسماعيل عبيد553732 215إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي داخل حميدي250918 216إعدادية2 (ع)الحسي 



ن 12741القادسيةذكرمحمد عقيل عبدالخالق182857 217إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد باسم عبدالمهدى182903 218إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعلي موس محسن250856 219إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمصطفن عماد كاظم553897 220إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرولي محسن علي247385 221إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمصطفن فالح حسن249381 222إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرماجد صفاء كاظم553901 223إعدادية2 (ع)الحسي 

 علي مالك282032
ن ن 12741القادسيةذكرحسي  224إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرامب  علي ادريس334194 225إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد نعمة مراد248400 226إعدادية2 (ع)الحسي 

ن جميل نور247612 ن 12741القادسيةذكرحسي  227إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحمزة عبدالكريم عبداالمب 554056 228إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمرتضن فاضل عبدالحسن250508 229إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمخلد محمد جعفر250875 230إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرامب  مؤيد كاظم281982 231إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعالء حيدر عبد246180 232إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد طالب عبدالرضا246456 233إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمرتحر عبداالمب  جلو331295 234إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد يوسف جاسم246498 235إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكركرار خالد جبر226766 236إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرمحمد باسم محمد338748 237إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرباقر ماجد عبدالحمزة247910 238إعدادية2 (ع)الحسي 

ن عبدهللا محمد553998 ن 12741القادسيةذكرحسي  239إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرعبدالكاظم مهدي حلواص332193 240دبلوم2 (ع)الحسي 

ن جبر كاظم251024 ن 12741القادسيةذكرحسي  241دبلوم2 (ع)الحسي 

ن251069 ن 12741القادسيةذكرعلي مطرود سمي  242دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرنورس عبدالكريم عبدهللا246447 243إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر حسن علي182978 244إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرخالد جبر شمران226645 245إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر فاضل كريم249265 246إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكراديب حسن علي181538 247إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحازم ناظم مهدي248177 248إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحازم محمد عباس329504 249إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةذكرحيدر هليل كاظم350762 250إعدادية2 (ع)الحسي 

ي334258 رواق حيدر عبدالنبر
ن 12741القادسيةأنبى 1دكتوراه2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىختام محمد حسن553635 2دكتوراه2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىوجدان يحب  حافظ248101 3دكتوراه2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسناء سعد كاظم553727 4ماجستب 2 (ع)الحسي 

ي334211 وق حيدر عبدالنبر
ن 12741القادسيةأنبىرسر 5ماجستب 2 (ع)الحسي 

ي334315 فرقد حيدر عبدالنبر
ن 12741القادسيةأنبى 6ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىهدى محمد كريم350344 7ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىريم كريم عبد246127 8ماجستب 2 (ع)الحسي 

ي صياح247310 ن 12741القادسيةأنبىزينة ناجر 9ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن هاشم331718 ن 12741القادسيةأنبىارساء مفي  10ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىايمان فارس سلمان554093 11ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىبان حمزة عبد553978 12دبلوم عالي2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىاري    ج عدنان كاظم380454 13بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن غازي334106 ن 12741القادسيةأنبىهيفاء عبدالحسي  14بكالوريوس2 (ع)الحسي 



فاطمة كريم علي553678
ن 12741القادسيةأنبى 15بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىعتاب عبداالله عبيد336959 16بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىميساء فاهم نعاس246338 17بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن246652 ن 12741القادسيةأنبىزينب علي حسي  18بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن182991 ن 12741القادسيةأنبىامل كاظم حسي  19بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ه عدنان محمد247136 ن 12741القادسيةأنبىامب  20بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسماح بخيت جاسم246407 21بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىكواكب حمزة مزهر178086 22بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىنرسين ثامر عبد248452 23بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسحر جبار رحمن328576 24بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىنهلة جاسم محمد247599 25بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىقسمه كاظم عبود248648 26بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىعزيزة كاظم علوان250176 27بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىمنتىه يحب  عباس350608 28بكالوريوس2 (ع)الحسي 

شيماء والي غالي246112
ن 12741القادسيةأنبى 29بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىكواكب طالب نور248010 30بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىبيداء طالب مهدي180942 31بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىدنيا كاظم محمد181501 32بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىهالة هارون جغيل178991 33بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىشيماء عيدان جساب336005 34بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىوسن رسول محسن182709 35بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىهدى رسول محسن245852 36بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىبسمة عبدالمحسن صالح246889 37بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىايمان كاظم شامخ247836 38بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزينب حسن معضد246540 39بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىكفاح كاظم عزرة331994 40بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىرباب منديل علوان247915 41بكالوريوس2 (ع)الحسي 

شموس علي كاظم329791
ن 12741القادسيةأنبى 42بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ي350496 نجالء عبداالمب  لعيبر
ن 12741القادسيةأنبى 43بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىامنة عالء نوري403442 44بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسهام محمد جاسور555864 45بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىوجدان عدنان شاكر332229 46بكالوريوس2 (ع)الحسي 

رنا علي جعاز553745
ن 12741القادسيةأنبى 47بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىحوراء غانم طالب179184 48بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىاثار صالح علوان553766 49بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىضح جعفر كامل181619 50بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزهراء عايد عبد246220 51بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن كامل عبد247206 ن 12741القادسيةأنبىحني  52بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسحر صاحب دوحان334869 53بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىشيماء مرزة حمزة180910 54بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزهراء حسن مهدي182670 55بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىفرح ساجد محمود380457 56بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىهدى صالح هادي247180 57بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ناهدة علي طاهر554003
ن 12741القادسيةأنبى 58دبلوم2 (ع)الحسي 

بان علي ياس350420
ن 12741القادسيةأنبى 59دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسندس طه شاهر248410 60دبلوم2 (ع)الحسي 

ة جاهل موات181057 ن 12741القادسيةأنبىسفب  61دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىفردوس عبدالحسن جاسم181957 62دبلوم2 (ع)الحسي 



ن 12741القادسيةأنبىاقبال جميل فرهود248584 63دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىوفاء احمد شامخ350477 64دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىاشواق هادي جابر178738 65دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىعاهدة عواد جابر182692 66دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسعدية كاظم نعمة553910 67دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسارة صادق باقر328252 68دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىميثاق حميد شعيب182863 69دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسهاد منىسي عبد335257 70دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىفاطمة رياض منذور332234 71دبلوم2 (ع)الحسي 

رشا علي جارس247412
ن 12741القادسيةأنبى 72دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىوسام عبدالرضا زورى248393 73دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىهند مهدي عبد247219 74دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىحوراء عباس احمد246288 75دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىهديل حمزة صاحب553764 76دبلوم2 (ع)الحسي 

ن553983 ن 12741القادسيةأنبىانوار صباح عبدالحسي  77إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسهيلة مونس حمزة332046 78إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىهناء سلمان معارج331345 79إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىاشواق طالب جابر335199 80إعدادية2 (ع)الحسي 

ن335182 حنان علي عبدالحسي 
ن 12741القادسيةأنبى 81إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسحر عادل عبد503165 82إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىاالء عبدالكريم محي247464 83إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىهيام سعيد عبيد247821 84إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىبيداء لهو غضبان246361 85إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىافاق هادي جابر178276 86إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىضح نجم عبد330775 1ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىدعاء يوسف محمد181574 2ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىاالء صالح علوان553892 3ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىنور جبار محمد553658 4ماجستب 2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىارساء شاكر طاهر247498 5دبلوم عالي2 (ع)الحسي 

ن مطر246763 ن 12741القادسيةأنبىزينب حسي  6بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن553981 ن 12741القادسيةأنبىزهراء صباح عبدالحسي  7بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسارة عباس كروش246734 8بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىارساء جميل طالب246615 9بكالوريوس2 (ع)الحسي 

سما محسن علي247379
ن 12741القادسيةأنبى 10بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىروىء صادق باقر328544 11بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىبتول شاكر عباس553746 12بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىهالة محمد عباس247734 13بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن نارص لفته247976 ن 12741القادسيةأنبىبني  14بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىعبب  نجم عبدهللا553850 15بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسارة فرج هلول553779 16بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن246079 ن 12741القادسيةأنبىلمياء نارص حسي  17بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن نارص لفته182895 ن 12741القادسيةأنبىحني  18بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىناهد عادل عودة181962 19بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىرواء خالد وحيد181116 20بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسارة سعد جابر330795 21بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسىه عبد حميدي182867 22بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىبراء سعد جابر330839 23بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزهراء داود سلمان281911 24بكالوريوس2 (ع)الحسي 



ن محمد182839 ن حسي  ن 12741القادسيةأنبىبني  25بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىمريم جبار جريمص249231 26بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ي ضياء كاظم250732
ن 12741القادسيةأنبىاماتن 27بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزهراء كاظم ذياب246863 28بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىامل جويد كاظم382637 29بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزهراء ظاهر حميدي331468 30بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىغفران جواد حلو328554 31بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ي شاكر طاهر181354
ن 12741القادسيةأنبىاماتن 32بكالوريوس2 (ع)الحسي 

مروة فاضل عبدعلي251096
ن 12741القادسيةأنبى 33بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىايمان حمادي كاظم332835 34بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسارة محمد جعفر247348 35بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىفاطمة كاظم عبود247741 36بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزينب والي غالي554008 37بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىرحاب مهدي عبدالعباس554024 38بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن عبد246240 ن 12741القادسيةأنبىسهاد حسي  39بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن كريم180828 ن 12741القادسيةأنبىرسى حسي  40بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىهناء هادي جبار246993 41بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزهراء كريم محمد246388 42بكالوريوس2 (ع)الحسي 

شهد علي كريم553666
ن 12741القادسيةأنبى 43بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىفاطمة احمد محمود182007 44بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىنادية محسن حمزة528162 45بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزهراء رحمن عبدفلحي182472 46بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىدانية حيدر حسن553972 47بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىنور عالء حمزة251094 48بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسلوى جمال شاكر182941 49بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسهام رسول عباس334594 50بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىشهد حسن سنيد331448 51بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسحر باسم عبدالمهدي182830 52بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىبسمة عادل عودة182120 53بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىاالء عباس جاسم246303 54بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىدعاء حسن حمود247929 55بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىرانية حيدر حسن553975 56بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىاسماء عالوي رحيم246257 57بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىهدى حمزة خدام248418 58بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىابرار رائد رسول249406 59بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن بخيت247747 ن 12741القادسيةأنبىرسى حسي  60بكالوريوس2 (ع)الحسي 

دعاء علي داخل489880
ن 12741القادسيةأنبى 61بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن جبر334671 ن 12741القادسيةأنبىنور حسي  62بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسمر مجيد عبدالرضا227136 63بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىحوراء خشان هلول553774 64بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىنور حيدر عبد246203 65بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىندى غانم طالب179232 66بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن مطر335129 ن 12741القادسيةأنبىزهراء حسي  67بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىمنار حمزة كوان182456 68بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىرباب عادل حسن248544 69بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن فرحان182918 ن 12741القادسيةأنبىمروة عبدالحسي  70بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسارة عالء عبدالحسن248268 71بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىافاق رياض حمزة246292 72بكالوريوس2 (ع)الحسي 



ن247078 ن 12741القادسيةأنبىفاطمة يارس حسي  73بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىفرج عبدالحميد راجح249804 74بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزينب علي خضب 350673 75بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن182679 ن 12741القادسيةأنبىزهراء يارس حسي  76بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىرسل عبداالمب  جلو331159 77بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىدعاء عبد هاشم329713 78بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىرويدة سعيد عبدنور178885 79بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىندى رحيم كاظم247784 80بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىمروة عادل داود246418 81بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىرقية عدنان عبودي179284 82بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسحر عباس جاسم334531 83بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن حاكم350380 اس حسي  ن 12741القادسيةأنبىنبر 84بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىرغد محمد عطية329553 85بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىرملة وليد عبد247852 86بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىضح رياض حمزة182024 87بكالوريوس2 (ع)الحسي 

زهراء والي غالي246117
ن 12741القادسيةأنبى 88بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزهراء يوسف جاسم246504 89بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىشهد عالوي عبد248116 90بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىتمارا حسن هاشم354033 91بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىموج محمد جاسم518341 92بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىجمانة بشار قاسم553923 93بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىفاطمة حسن حمود247771 94بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسارة سلمان حميد350442 95بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىهديل فاهم حسن332021 96بكالوريوس2 (ع)الحسي 

زهراء علي هادي247981
ن 12741القادسيةأنبى 97بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىاالء هادي كريم248994 98بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىتغريد خضب  نعمة181920 99بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىفاطمة محمد عبود335152 100بكالوريوس2 (ع)الحسي 

شذى علي شاكر247435
ن 12741القادسيةأنبى 101بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىفيحاء جاسم كصاد332920 102بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن نعمة479182 ن 12741القادسيةأنبىاالء حسي  103بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىشهد باسم محمد178927 104بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن حاكم226810 ن 12741القادسيةأنبىنورس حسي  105بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىنور عبدالكريم كاطع553846 106بكالوريوس2 (ع)الحسي 

نور علي عبيد330224
ن 12741القادسيةأنبى 107بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن248765 ن 12741القادسيةأنبىدعاء اسماعيل حسي  108بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىارساء منعم سعيد181778 109بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىفاطمة رحيم شعالن182739 110بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىرسى كاظم عبداالمب 181858 111بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىبيداء محمود عيىس554947 112بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن نبيل كريم247799 ن 12741القادسيةأنبىحني  113بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىذكرى محمد عبد251060 114بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزينة عبداالمب  عبدهللا553930 115بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىنور نعيم خضب 331862 116بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىايناس مهدي رزج248557 117بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىامل كاظم حسن246901 118بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىهدى حسن عزيز555379 119بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىهند عباس علي554027 120بكالوريوس2 (ع)الحسي 



ن 12741القادسيةأنبىايمان مهدي عبد251005 121بكالوريوس2 (ع)الحسي 

نور علي خضب 331589
ن 12741القادسيةأنبى 122بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىمروة نعمة مجيد332517 123بكالوريوس2 (ع)الحسي 

 سليم برهي248254
ن ن 12741القادسيةأنبىستيفي  124بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىنورا حسن جبار332218 125بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزينب عباس جياد245927 126بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىغفران صالح منديل247168 127بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن248243 ن 12741القادسيةأنبىزينب عالء عبدالحسي  128بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىشيماء منعم سعيد181769 129بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ي فيصل351773
ن 12741القادسيةأنبىبيادر راضن 130بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىمروة حسن وحيد351922 131بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزينب كاظم ظاهر334052 132بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىارساء عباس عزوز328570 133بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىشمس عقيل جواد332825 134بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىبراء احمد خضب 249034 135بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىميس عالء نوري430517 136بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ي249438 ن 12741القادسيةأنبىرحاب صفاء ناجر 137بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن غافل247444 ن 12741القادسيةأنبىهديل حسي  138بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىنور كريم خفيف226064 139بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىانوار كاظم صباح248136 140بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىرسى سعد حمزة181789 141بكالوريوس2 (ع)الحسي 

 علي250015
ن ن 12741القادسيةأنبىبيداء حسي  142بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىنغم محمد عبدالحسن248984 143بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن330423 ن 12741القادسيةأنبىزهراء عالءالدين حسي  144بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن ذياب248063 ن 12741القادسيةأنبىارساء حسي  145بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىعذراء اياد كاظم248105 146بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىنضال هاشم عبيس248594 147بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن عادل عبد503177 ن 12741القادسيةأنبىحني  148بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسارة عايد عبد246211 149بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن248854 ة فليح حسي  ن 12741القادسيةأنبىامب  150بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىوئام خالد مظهر247952 151بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىنور صالح هادي247027 152بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىرواء عيدان جساب334518 153بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىاشواق مهدي عبد250086 154بكالوريوس2 (ع)الحسي 

صابرين سامي عبداالئمة182886
ن 12741القادسيةأنبى 155بكالوريوس2 (ع)الحسي 

رشا علي مالك246981
ن 12741القادسيةأنبى 156دبلوم2 (ع)الحسي 

ن182463 ن 12741القادسيةأنبىحوراء عبودي عبدالحسي  157دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىعلياء عدنان عبود179141 158دبلوم2 (ع)الحسي 

ن عبد251074 ن حسي  ن 12741القادسيةأنبىبني  159دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىحوراء اياد كاظم247320 160دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىدنيا رزاق كاظم182609 161دبلوم2 (ع)الحسي 

بهاء علي عبدعلي328422
ن 12741القادسيةأنبى 162دبلوم2 (ع)الحسي 

ن محسن جاسم277222 ن 12741القادسيةأنبىبني  163دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىاحالم حبيب ربيج246327 164دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىرشا حسن عبيد247426 165دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىفرح رزاق كاظم248488 166دبلوم2 (ع)الحسي 

ن جاسم335096 ن 12741القادسيةأنبىهبة عبدالحسي  167دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىرباب منعم كريم332672 168دبلوم2 (ع)الحسي 



ن 12741القادسيةأنبىصفاء عادل داود246434 169دبلوم2 (ع)الحسي 

ي زامل225807 ن 12741القادسيةأنبىنورس صبر 170دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىارساء محيسن عليوي251030 171دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزهراء حسن هاشم250711 172دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىبتول حسن جبار332212 173دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىنور اياد كاظم247325 174دبلوم2 (ع)الحسي 

ن329211 ن 12741القادسيةأنبىسارة فليح حسي  175دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىهبة محمد كريم179012 176دبلوم2 (ع)الحسي 

ن247812 ي حسي 
ن 12741القادسيةأنبىسارة راضن 177دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىحوراء محسن عبد247010 178دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىعلياء عبدالرضا خرباط178900 179دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىشهالء محمد صالح553757 180دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىنور جعفر صادق246092 181دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىمريم حسون رحم320247 182دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىنور محمد حمزة182586 183دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىهدى عبدالحميد راجح246602 184دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىارساء ابراهيم صاحب182953 185دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىاسوان رزاق مرجون330347 186دبلوم2 (ع)الحسي 

ن248439 ايات علي حسي 
ن 12741القادسيةأنبى 187إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىمؤمل جميل صالح246966 188إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزهراء عبدالكريم عبد331364 189إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىتاسب  محمد وناس182304 190إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىاديان خالد بادي247188 191إعدادية2 (ع)الحسي 

ن جبار553787 ن 12741القادسيةأنبىزينب حسي  192إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىعبب  كريم زغب 332620 193إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىاديان عادل عباس181983 194إعدادية2 (ع)الحسي 

ي فاضل166306 ن 12741القادسيةأنبىارساء مب  195إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىنور خالد بادي250935 196إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزينب ناجح فليح246933 197إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزينب طالب علي226851 198إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىرسل عالء ثامر249255 199إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسارة عباس سلمان247752 200إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىاالء حازم جابر246910 201إعدادية2 (ع)الحسي 

صفاء علي هادي247889
ن 12741القادسيةأنبى 202إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزينب شاكر طاهر182200 203إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىابتهال فاهم حسن329456 204إعدادية2 (ع)الحسي 

فاطمة علي مراد182975
ن 12741القادسيةأنبى 205إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىحنان طالب عبدالرضا553986 206إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىفيفيان عماد فضل251071 207إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىهدى علوان كاظم353598 208إعدادية2 (ع)الحسي 

ن جبار553782 ن 12741القادسيةأنبىزهراء حسي  209إعدادية2 (ع)الحسي 

ن247901 ن 12741القادسيةأنبىفاطمة احمد حسي  210إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسؤؤد ابراهيم عباس250887 211إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىطيبة محمد عواد334289 212إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسحر كاظم علي181518 213إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىايات عبداالمب  كاظم251027 214إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزينب عبدالرحمن علي182696 215إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزهراء فارس سلمان554100 216إعدادية2 (ع)الحسي 



ن 12741القادسيةأنبىدعاء محمد هارف246677 217إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزهراء محمد عذافة335008 218إعدادية2 (ع)الحسي 

ن247896 ن 12741القادسيةأنبىزهراء احمد حسي  219إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىرقية جاسم علوان249416 220إعدادية2 (ع)الحسي 

ن182879 ن 12741القادسيةأنبىزهراء جليل حسي  221إعدادية2 (ع)الحسي 

ن553979 ن 12741القادسيةأنبىنورالهدى خضب  عبدالحسي  222إعدادية2 (ع)الحسي 

ن احمد جاسم544144 ن 12741القادسيةأنبىبني  223إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىشهد كريم خفيف226006 224إعدادية2 (ع)الحسي 

شهالء عبدالكاظم علي247248
ن 12741القادسيةأنبى 225إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىحوراء حازم جابر251080 226إعدادية2 (ع)الحسي 

زهراء سليم برهي249780
ن 12741القادسيةأنبى 227إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىنور محمد عواد334304 228إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسحر كاظم ذياب249850 229إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىارساء احمد حميد246720 230إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىفاطمة حسن جبار332201 231إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىاقبال فاهم حسن329375 232إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزهراء حسن حمزة331730 233إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىبتول ناهر مراد178769 234إعدادية2 (ع)الحسي 

ي محمد جاسم518415
ن 12741القادسيةأنبىضن 235إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىمروة صفاء محمد247486 236إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىمروج طالل فرحان246482 237إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزهراء جهاد مدلول246554 238إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىاالء فاهم حسن329276 239إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىاالء محمد صالح553758 240إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىغسق عادل عباس181989 241إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىامل كاظم محمد182272 242بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىرجاء عبدالعظيم امانة245945 243بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزينب كاطع صالح182039 244بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن كاظم553734 ن 12741القادسيةأنبىمبن حسي  245بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىبتول داخل كرم335401 246بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىزينب شاكر ظاهر225874 247بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ي كاظم250749
ن 12741القادسيةأنبىدالل راضن 248بكالوريوس2 (ع)الحسي 

ى وناس248426 ن 12741القادسيةأنبىاكرام مب  249دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسناء حسن جبار251058 250دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىهناء حامد ايدام329055 251دبلوم2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىسناء قاسم عجيل178718 252إعدادية2 (ع)الحسي 

ن 12741القادسيةأنبىنورس عبدالرضا هادي247162 253إعدادية2 (ع)الحسي 

ة حمزة مزهر182645 ن 12741القادسيةأنبىامب  254إعدادية2 (ع)الحسي 

1دكتوراه2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي محسن ديري329841

2دكتوراه2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرماجد رصيف مسب 276029

3ماجستب 2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكريوسف رحيم محمد528472

ن زغب 276574 4ماجستب 2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد عبدالحسي 

5ماجستب 2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي عبد جبر274358

6ماجستب 2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحيدر عبداالمب  كاظم353563

7ماجستب 2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرقاسم جياد عبدهللا277068

ي رسحان275413 8ماجستب 2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحيدر صبر

9ماجستب 2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراحمد حمزة كعيم528490

ي329828 10ماجستب 2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحبيب حاتم ناجر



ن علوان274425 11دبلوم عالي2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراحمد حسي 

12بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحيدر عجة محذي275117

13بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكروليد مشكور عودة275268

14بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكررحيم نعيم غياض328235

15بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرصالح عبيد كشاش277933

ن جابر حلو528349 16بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحسي 

17بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحليم عباس محمد528479

18بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكررسحان اسماعيل جاسم528455

19بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمالك عجيل عبد275756

20بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمرتضن رحيم سدخان276767

21بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد غريب ظاهر275043

ي276743
22بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكررياض سلطان راضن

23بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعدنان جابر برشاوي328577

ي رسحان275407 24بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعبدالهادي صبر

25بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي محسن كاظم275802

26بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراياد طراد كاظم528474

ن غانم528469 27بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراحمد عبدالحسي 

28بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي جبر كاطع274856

29بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمهدي عويد جالب275112

30بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعالء حميد سعيد555828

31بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكررياض تركي زغب 329367

32بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعقيل عبد مسلم عطية274456

33بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعباس رزاق غازي274464

34بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمؤيد عبدالرزاق محمد277296

35بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرميثاق هليل عبد275744

ن حبيب528494 36بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرجاسم حسي 

ن جاسم كصاد275185 37بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحسي 

38بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرليث حيدر عجة329692

39بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي حسن جميل528459

40بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكررعد طالب مالص276697

41بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرنجم كريم كاظم275237

ن274380 ن عبدالحسي  42بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراحمد ياسي 

ن سلمان حميد276930 43بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحسي 

44بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرنصب  حمزة سلمان277751

45بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراحمد جزار نون275388

46بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعبدهللا مكي صاحب276686

47بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد فاهم خومان528396

ن277691 48بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرماجد عايز عبدالحسي 

ي رسحان275440 49بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد صبر

50بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعقيل حاكم طويىمي275752

51بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحسن دهش جالب276402

52بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحيدر فاهم خومان277965

 علي كاظم274411
ن 53بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحسي 

54بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرباسم حنويت هدام329876

55بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرثامر زايد جابر275125

56بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد كاظم عباس330032

57بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد جاسم شوكان328558

ن276618 58بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرصباح هادي حسي 



ن كاظم مهدي528402 59بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحسي 

60بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد عبدالرزاق محمد277089

61بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراحمد محمد مالك277302

 حسن علي277245
62بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمصطفن

63بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعادل حمزة محمد274351

64بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرفاضل اصعيصح عبد329776

65بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكررياض دواح مشكور277834

ن328399 66دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراحمد موس حسي 

67دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد جعفر مراد528405

يف رسن275600 68دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرفيصل رسر

69دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحيدر فضالة مطب 277970

70دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرزين العابدين محسن ديري277403

71دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكروسام حاتم جاسم275975

72دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعباس عايش سبط528536

73دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرقاسم فرحان دبيس528465

74دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحامد صالل جودة276608

ن عبدالرضا كاظم277468 75دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحسي 

76دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرفاهم كريم حمزة329450

77دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي خضب  رباط277976

78دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراسعد جاسم جبار528498

79دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد عبد جبار528356

80دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرابراهيم غازي فرهود277777

81دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكروليد فرهود عبد275005

82دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحسن هداد بداوي329354

83دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراثب  جابر نهاية277903

84دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحسن يوسف وحيد277428

85دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرجواد كاظم كريم528571

ن274386 86دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراحمد كاظم عبدالحسي 

87دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعالء لفته عبد274948

ن فاضل صاحب329812 88دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحسي 

89دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراحمد عماد عبداالمب 528578

90دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد نعمة هادي528673

91دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد محمود وناس555823

92دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحيدر يوسف داخل503281

93دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعباس عثمان حمزة275162

94دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعالء كريم ساجت274952

95دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراحمد كريم علي528385

ن528367 96دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد قاسم حسي 

ن276564  محمد عبدالحسي 
97دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمصطفن

98دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي كاظم حبيب330011

ي مطلك528518 99إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي حرتر

100إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمهدي رزق زعالن528336

101إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرجبار قصاد محمد521518

ن277448 102إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحبيب يونس حسي 

103إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرناظم حمزة جياد275828

104إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد قاسم عباس542134

105إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرقابل حسن ابواللوخ528507

1دكتوراه2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعال فليح طراد275229



2بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرصفاء جبار رحيم277628

3بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد سلمان لفته528329

4بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرجاسم كريم جبر278554

5بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكروسام صباح مجهول528333

6بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرفاضل رحيم عبد528583

7بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد مهدي عبيد274933

8بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي طارش جيثوم528342

9بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرامب  احمد ضاجر275063

10بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرامجد عايد فرحان277236

11بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرفرقد رحيم جبار275010

12بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحسن غازي عيىس277615

13بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي محمد نارص528688

14بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمهدي عايد محسن275767

15بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمصطفن جفات عبدالرضا275872

16بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد منا شيال274912

ن عبد329473 17بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد تحسي 

18بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرقاسم عطية جبب 275153

19بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي كاظم سعدون276624

20بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد هالل كريم329124

21بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراحمد حيدر شاكر338930

ن عبد275136 22بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمخلد حسي 

ن274908 23بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرامجد علي حسي 

24بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعباس كريم حمزه275279

ن277685 25بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي سالم حسي 

ن عبدزيد275297  امي 
26بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمصطفن

27بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرزمن عباس هادي510750

28بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرقهار عدنان عبيد528316

29بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرامب  علي دوير275543

ي بردان275655 30بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحيدر مب 

31بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحسام عايد حمزة275191

32بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي حسن جبر275788

33بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرسلمان كريم شاكر275644

ي هادي528654 34بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراثب  ناجر

35بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرامب  عباس عبدزيد275276

36بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراحمد حسن علي275903

37بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمسلم كريم برهان553947

38بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكركرار سعد حسون275532

39بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرسجاد رشدي صبيح208871

40بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرهاشم صالح جدعان275262

41بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد حمزة جبار276754

ن عالء كامل274919 42بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحسي 

43بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراحمد عبدالرضا وحيد276371

44بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعباس حاكم مالك275221

45بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراحسان زامل خضب 328623

46بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي عباس هالل277282

47بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد رحيم ساهي275892

ي274958 48بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرامجد رزاق ناجر

49بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراحمد حسن جميل275688



50بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعالء جبار رحيم277799

51بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي عمار عبدمسلم275177

52بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراحمد كاظم كريم275140

53بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحسن علي حمد275668

54بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد مطرود عباس274877

55بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرسجاد رحمن بوهية276410

ي عباس275307 56بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرنزار راجر

57دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحيدر كريم مهدي275683

ن275315 58دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد نعمة عبدالحسي 

ن277270 59دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرايهاب جميل عبدالحسي 

60دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعالء سالم محمد274884

61دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرسيف رياض غانم528530

62دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكركريم كلف كاظم329623

ن عثمان حمزة277843 63دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحسي 

64دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعبدهللا علي حمد328215

65دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعزيز علي كاظم275593

66دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمصطفن تيمون عبدالواحد279074

67دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي عواد غالي275824

68دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرامب  عودة كاظم528615

69دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرامب  شاكر هادي275676

70دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكربراء هاتف حسن528613

71دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراحمد بدري غالي275885

ن كاطع278823 72دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكركاظم حسي 

73دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحيدر حسن جبر277290

74دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي عبدالرضا منديل275018

75دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي كريم جابر278628

ن275876 76دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرسعد صبار حسي 

77دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمنصور قابل حسن528501

78دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكروائل سالم علي275735

79دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرامجد رديد جاهل275704

80إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد جواد كاظم528630

81إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراحمد علي محسن275794

82إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد عبدالحسن مجيد328757

83إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراحمد عواد غالي275812

ي عليوي275080
84إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحسن راضن

85إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي حامد صالل276596

86إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرصادق محمد غازي278270

87إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعباس عزيز جبب 277454

ن فرهود278249 88إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراحمد امي 

89إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرسجاد عبداللطيف شنشول328281

90إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكركرار عايد محسن275617

ن274869 91إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي رسحان حسي 

92إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراحمد مالك عجيل276579

93إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمنصور رحيم عبد528321

94إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرامب  فخري كاظم277317

95إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكريارس رحيم نعيم328222

96إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمصطفن عبدالعظيم عناد277054

ن كاظم حبيب328657 97إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحسي 



98إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمنتظر جبار يارس275053

99إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرامجد كسار مالك278289

100إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعبدهللا محمد نجم555852

ن دهش276392 101إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعباس عبدالحسي 

102إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد قاسم محمد274845

103إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي عبداالمب  زامل274397

ي275129
104إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحسن فالح راضن

105إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرسجاد سالم تركي275491

106إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعمار ستار شذر275070

107إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكركرار حمزة لفته329741

108إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمحمد قاسم حمزة275943

109إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعباس محسن كاظم277338

110إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرزيد مهدي رزق528339

111إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرسجاد عالء كامل275497

 كريم علي278721
ن 112إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحسي 

113إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمنب  صفاء مهدي274430

114إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي عزيز جبب 277463

ن328907 115إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي موس حسي 

116إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحيدر رزاق عباس278944

ي جاسم275343
117إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكريحب  راضن

118إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحسن عالء كامل275482

119إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمرتضن يوسف درسون277569

120إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي خيون محسن277481

121إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعصام حاتم سلمان274335

122إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمنتظر كريم نعمان275196

123إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرامب  قاسم محمد274852

124إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحيدر عبدالرزاق حميد528442

125إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرهشام حاتم سلمان274339

126إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعباس مالك سكندر277587

127إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرجعفر كاظم دبيس275538

128إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكراحمد محمود وناس275748

129إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرزيد عبدالكاظم خالوي528308

130إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرساجد داخل جبار276678

ن277558 131إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي عبداالمب  حسي 

ن اياد كريم279157 132إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحسي 

133إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعبدهللا زغب  عراك276634

 حسن جبر277825
134إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمصطفن

135إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعلي حاكم مالك278309

136إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرصفاء عباس كرمود274975

137إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرمنتظر رسحان اسماعيل528617

138إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكركرار علي رحم329657

ي528627
ن مطر صحن 139إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحسي 

ي528524  علي حرتر
ن 140إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحسي 

141إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحيدر حمزة جبار276763

 علي رحم329673
ن 142إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرحسي 

143إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرامب  صفاء مهدي275589

ي جاسم274863
144إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرسالم راضن

145بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرسالم جابر برشاوي328613



146بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعماد جالب فرحان277460

147دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكروليد علي غالي274273

148دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرصالح فيصل طويىمي275882

ن275335 149دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرقاسم حاتم حسي 

150دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكرعباس كريم عباس278569

ي528587
151إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكررحيم عبد شاتن

152إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكررحيم جبار محمد275022

153إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةذكررضا عبد عرموط274804

1ماجستب 2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىنور جالل محسن328842

ن كاظم275325 ى حسي  2بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىبرسر

3بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىغفران حاتم جاسم275949

4بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىخديجة عويد جالب275638

5بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىشيماء حاكم كاظم329863

علياء شاكر عبدعلي528374
6بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبى

ي رسحان528484 7بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىمبن صبر

ي جارهللا528522
8بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىغيداء راضن

ن حبيب275928 9بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىجميلة حسي 

10بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىزينب حسن عبدهللا277789

ن277450 11بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىرغد عباس حسي 

12بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىجنان عبدالرزاق محمد328197

ي274371
13بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىزينب سلطان راضن

ي274404
14بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىنجاة سلطان راضن

15بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىوفاء جبار كتاب555820

ن276726 ي حسي  16بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىمياسة خب 

17بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىابتسام جاسم محمد544336

18بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىنرسين كاظم عبد277153

19بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىضح عبداالمب  عبد275777

20بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىسحر كاظم عبد528526

نورا كريم علي528388
21بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبى

22بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىسعاد عبدالسادة سدخان276784

ن276714 ي حسي  23دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىانعام خب 

24دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىخولة نارص حنظل276589

ي بردان انعيو275253 25دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىمب 

26دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىشهد حامد صالل328290

27دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىزينب كاظم عبد277141

28دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىانتصار كاظم عبد276818

29إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىاحالم مظلوم عاضي528361

1ماجستب 2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىارساء راهي صيهود277660

2ماجستب 2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىنهاد عبدالحمزة عباس277251

3بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىزهراء ناظم حمزة528313

4بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىنور فاضل عليوي193245

ن حبيب274937 5بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىنرسين حسي 

6بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىبيداء محمد لفته275272

7بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىغفران فاضل ركن275167

ن محمد276644 ق حسي  8بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىاستبر

9بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىزهراء كاظم حاكم275028

10بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىمسار كميل مطلق275249

11بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىضح عبدالزهرة سعد275446



ن328721 غيداء علي حسي 
12بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبى

ريام سامي احريجة274983
13بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبى

14بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىافراح محمد عبود528585

15بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىارساء رياض جواد275661

16بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىمسار جبار يارس275059

17بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىحنان فرج جميل275782

18بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىحوراء فهد تاية274449

19بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىايمان فرج جميل276011

20بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىامل حميد عبدالكاظم329561

21بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىنرسين عبدالستار شنشول328826

22بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىرسل مزهر شناوة277541

23بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىمبن عبدالرحيم طعمة275608

24بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىشفاء محمد حمزة275798

ن274941 25بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىاخالص جاسم حسي 

26بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىزهراء فاهم عبدالكاظم278110

27بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىليل دفار مرشد276703

28بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىعذراء محمد جالب528512

ن حسن رسحان275558 29بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىحني 

30بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىرؤى حسن منهل528364

ن528370 31بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىمها قاسم حسي 

32بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىدموع عبدالرزاق حميد277308

33بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىعذراء حمادي عايز278684

34بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىنبا محسن كاظم277330

35بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىوجس احمد عيدان275897

36بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىزينب شاكر عبدعلي528701

37بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىلقاء عبود نهابة276808

38بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىسارة زمان صاحب278489

39بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىرواء كريم جابر528439

ف274325 40بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىابتهال وناس حب 

 علي277009
ن 41بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىبراء حسي 

42بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىابتهال عبدالهادي ساهي275143

43بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىبيداء زغب  عراك276653

44بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىاسيل مهدي فاضل528435

45بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىساره عبدالجليل مسلم275360

ن خيون محسن528450 46بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىبني 

47بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىنورس فالح متعب275722

48بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىتف  عبداللطيف شنشول328265

49بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىانوار مالك علوان276871

50بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىهبة صباح صالح277697

51بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىزينة فرج جميل275989

ن جليل محمد329721 52بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىبني 

53بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىزينب حاكم مالك275697

54بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىزينب عزيز صاحب276737

فاطمة شاكر عبدعلي528383
55بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبى

56بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىشيماء حسن عبدهللا277475

زهراء سامي احريجة274994
57بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبى

58بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىحوراء صالح عبيد278515

59بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىسارة راهي صيهود277638



60بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىهبة خيون محسن528446

61بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىوفاء جبار طعمة341987

ي رسحان275428 62بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىزينب صبر

ن274889 63بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىحنان جاسم حسي 

64بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىسارة حميد جميل275288

ن صالح عبيد328183 65بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىحني 

66بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىزهراء عبدالعظيم عناد274901

67بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىاالء عبداللطيف شنشول528407

68بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىزهراء ناظم افويس275574

69بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىدعاء محمد عبدالرضا277918

70بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىتغريد شاكر فوزان277563

71بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىميسم صياح زرزور275552

72بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىزهراء محسن جابر275211

73بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىرواء عباس كرمود274978

74بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىهالة عبدالجليل مسلم275376

75بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىنور صالح صاحب274817

براء علي كريم275624
76دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبى

77دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىهدى عايد محسن275763

78دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىرباب مالك علوان277230

79دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىزينب يوسف داخل503274

80دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىسهاد مراد عواد275545

81دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىاسيل مالك عبد528351

ن بخيت276935 82دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىحيدر حسي 

ن طارش381986 83دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىسارة حسي 

84دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىفاطمة هادي لفته278536

85دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىسناء عبدالكاظم عبداالمب 329756

ميالد علي كاطع278772
86دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبى

ي329482
87دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىنور كاظم راضن

88إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىنجالء كريم لفته275568

89إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىتبارك مزهر شناوة277816

ن هادي لفته277713 90إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىبني 

91إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىنورة جواد كاظم276800

92إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىحوراء حسن نعيم275473

93إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىشيماء قاسم محمد274837

94إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىنورة رحيم جبار276859

زهراء شاكر عبدعلي528702
95إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبى

ن سعيد ساجت276789 96إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىحني 

97إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىسارة زغب  عراك278206

98إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىهند عايد محسن275612

99إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىايات مزهر شناوة274417

100إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىريام محمد غريب275036

101إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىسارة حاكم جاسم528662

102إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىسارة حداوي جايش274968

103إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىاتكال رشيد متعب275353

ن عيفان328255 ن حسي  104إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىبني 

105إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىبتول احمد غازي528347

106إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىحوراء رحيم نعيم328706

سارة كريم علي278747
107إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبى



108إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىرشا باقر صخيل274345

109إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىنورة فالح حسن528462

ن فالح متعب275711 110إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىحني 

111إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىحوراء قاسم محمد274825

ن زغب 277622 ن حسي  112إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىبني 

113إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىزهراء ارحيم عبيس265470

114إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىضح عبدالرحيم طعيمة277605

ن كريم كاظم275202 115إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىبني 

116إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىهدى محمد جواد275580

ي274437
ن
117إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىطيبة حمزة كاف

118إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىتبارك حاكم كامل275775

119إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىزينب هاتف سوادي528597

120إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىدعاء حمزة عبد278650

121إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىاشواق طرخان محمد274925

122إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىبراء سعيد نعمة277804

123إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىزهراء مزهر شناوة274365

124إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىهدى عبداللطيف شنشول328250

125إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىزينب هادي كاظم528324

126إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىمىه محمد غريب275464

127إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىسارة جويد كاطع528359

128إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىسجا رحيم جبار276824

129إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىزهراء قحطان ايدام555856

ن بخيت277987 130إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىجنان حسي 

وق هادي كاظم327851 131إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىرسر

132ماجستب 2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىسليمة جواد كاظم275400

ن555853 وق ظاهر حسي  133بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىرسر

134بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىوسن ناجح حاكم278606

135بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىسعدية عبدالعباس بديوي275075

ن277073 ي حسي  136بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىوفاء خب 

137بكالوريوس2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىندى رحيم محمد276941

138دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىوفاء جبار عبد275243

139دبلوم2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىزينب جواد كاظم275770

140إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىلطيفة حامد عبيس277673

141إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىمليحة عبدالحسن جاسم277732

142إعدادية2 (ع)الزهراء 12743القادسيةأنبىابتسام حياوي فرحان277594

1دكتوراه2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرادريس علي عبدالخرصن220143

2ماجستب 2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي كاظم مهاوش208494

3ماجستب 2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعامر حامد عبد532722

4ماجستب 2كميل بن زياد 12744القادسيةذكروسام رزاق عزيز208975

5ماجستب 2كميل بن زياد 12744القادسيةذكربسام سلمان هاشم556773

6ماجستب 2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرسعد عبدالكريم محمد220067

7ماجستب 2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحيدر موس عبيد220744

ن295019 8دبلوم عالي2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد جاسم حسي 

ن طه جساب402919 9بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسي 

ي220733
10بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرصالح عبد هاتن

11بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرسعد شاكر هاشم219968

12بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرصالح نجاح عبدالعزيز208944

13بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد رضا مهدي470057



14بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي فليح حسن208486

15بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي حسن جواد338914

16بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسن جابر سحاب209007

17بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسام عطية منشود339075

18بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرجعفر حسون صالح292413

19بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرجواد عباس احمد294587

20بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرصفاء عبداالمب  فرحان532705

21بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرصالح عبد علي532719

ي220114 22بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعادل ذياب ناجر

ن حايف208170 23بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعالء عبدالحسي 

24بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمالك محسن عريف220121

25بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحيدر سامي محمد402469

26بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكررياض عبدالواحد عبدالعباس532704

27بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرسعد عزيز عطية405959

ن مهدي208674 28بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرميثم ياسي 

29بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسام نعمة عزيز339143

30بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرنارص ابراهيم نارص295431

31بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمنذر عبدالصاحب ثامر208874

32بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرنور عكموش عبد532701

33بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد جواد كاظم220097

ن عليوي220091 34بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي حسي 

35بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمعاذ عبدالصاحب ثامر339057

36بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرجودة حاتم جاسم208600

37بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي عبدالجبار عبداالمب 208574

38بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرفالح حسن كاظم402886

ن532709 39بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرلواء عدنان حسي 

40بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحمزة غضبان كاظم338942

41بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحميد جابر عيال405178

42بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد جواد عبدالكاظم556909

43بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعالء عبد ابولوي    خ208830

44بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحيدر عواد فاهم403275

45بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي يحب  جعفر404834

46بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعالء جابر ترف208694

47بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرميثم هاتف علي339030

48بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسام حامد عبد532723

49بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعدي خزيان لعميط208996

50بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد خزيان لعميط208077

51بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكركاظم صاحب كحط220731

52بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكررعد عبد هندي208676

ن كريم294502 53بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسن عبدالحسي 

54بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعالء حاكم كريم532734

ب صبيح339165 55بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرصفاء دهب 

56بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرطلحة سامي تركي208865

ي جبوري208950
57بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد شمحن

58بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرفائز عبدالكريم محمد208977

ن حامد عبد469765 59بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسي 

60بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرباسم ابدير عبد220763

61بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمخلص كاظم فرهود208791



62بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعالء اعناج عيدان330377

63بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعباس جليل سلطان559768

64بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرسلوان رحيم مردان208827

65بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد رحيم ابولوي    خ293939

66بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعدنان عبدالواحد عبدالعباس208221

67بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعالء عبداالمب  ثامر220061

ق رزاق عبد208680 68بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراستبر

69بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعباس نوري كاظم208955

70بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرميثم جاسم عباده532732

71بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراياد مرزوك شايع220108

72بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد سمب  عبداالمب 469841

ن جابر338947 73بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي حسي 

74بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحيدر عزيز بلبول220764

75بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمهيمن رياض مزهر403570

76بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحيدر ثامر خلف532725

77بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسن عطية منشود338974

78بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد سوادي خضب 518132

79بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرليث صائب جابر402657

80بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرسالم هاشم جياد339034

81بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمكي رحمن حميد208911

82بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمهند عبدالرزاق شهاب339136

83بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد يامر سلبوح209030

84بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرظافر عبداالمب  باقر405334

85بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعباس يونس محمد208960

86بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكربسام حازم حميد208578

87بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد مدين ساجت193692

88بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرضياء صباح محمد477858

89بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرضياء عبد ابولوي    خ219982

90بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي ثامر خلف532716

91بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي اسكندر علي294906

92بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحيدر حسن بعيوي219854

93بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرسجاد عبدالكاظم جاسم338946

94بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحيدر حسن حمزة208549

95بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمصطفن كاظم وذاح208786

96بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرفرح مهند مظلوم220730

97بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد فالح غازي405922

98دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكررسول ارحيم غازي532712

99دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرسمب  محمدعلي هادي220769

ن338951 100دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرزمن صاحب عبدالحسي 

ن219976 101دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي محمد حسي 

102دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرليث جياد عبدزيد208938

103دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد سامي محمد208609

104دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكركريم هادي نهاية208840

105دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرسعد ابراهيم محمد338892

106دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرناظم جبار لهمود208091

107دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحازم جبار لهمود208594

ي كاظم208669 108دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرفاضل خب 

ن220745 109دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي ريسان حسي 



110دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراسماعيل خليل سوادي208681

ي532700
111دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي عيدان راضن

112دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرنوار فوزي كامل208883

ن كاظم حسن294103 113دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسي 

114دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراسيل كاظم حسن208589

115دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرفاضل يوسف مزعل338995

116دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمالك زغب  عبد339266

117دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد طالب حسن497429

ي208823 118دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرراغد عبدهللا راجر

ن403145 ن هادي حسي  119دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسي 

120دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعباس عاشور مجيد338877

 صادق علي338960
121دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمرتضن

122دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد رياض مزهر403610

123دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرواثق مكي مطر339209

ي محمد405309 124دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسام خب 

ن جاسم علوان338894 125دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسي 

126دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرفالح خلف سدخان208912

127دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسن فاهم غالي477882

128دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي حسن يعقوب220759

129دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكررسمد عبدالهادي محمد208684

130دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرجعفر رحمن عبدالرضا405891

131دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكركرار حيدر جابر208839

132دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي جودة كاظم208536

133دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمروان فرحان عبيس209001

134دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد عبدالقادر مطرسر208970

ن532729 135إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكركاظم جابر حسي 

ي عبدالحسن469707 136إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمالك ناجر

 صادق علي208882
137إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمصطفن

138إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرنعمة كركان خيالة532703

139إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعصام عطية منشود469795

140إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد ساجت بندر220770

141إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد كاظم مجيبل208821

1ماجستب 2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد مصطفن عبدالكاظم219823

2ماجستب 2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمهيمن صالح عبدعلي338867

3ماجستب 2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمروان جابر مطرود295523

ن سمب  موس208895 4بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسني 

5بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمهند عماد درويش339156

6بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي كاظم عبد220057

7بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرابراهيم جعفر ردام208692

8بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراسعد عبدالستار مكطوف208864

9بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد سعد جليل220049

10بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسن فالح حسن339089

11بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد كفاح سبع209026

12بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعماد جبار ظاهر208028

13بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد حسن شهيد208930

ي محسن جودة406042
14بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرهاتن

15بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد باسم كريم208868

ن220111 ي حسي 
16بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرسامي غبن



17بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرسالم صائب جابر532745

18بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرماجد حامد خضب 220761

19بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكررائد صباح نوري208095

20بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي سامي محمد338903

ي حسان208540
21بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرليث شاتن

ي208783
ن جمال حساتن 22بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسي 

23بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرذوالفقار صائب جابر402756

24بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكررعد عبدالزهرة سلمان208809

ن نشاد208878 25بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمثبن حسي 

26بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد مؤيد ذياب405877

 سامي محمد339061
27بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمصطفن

28بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحيدر سعد عبد208559

29بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعبدهللا علي مطرسر532747

30بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرانور فاهم جبار209010

31بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد ماجد ذياب208836

32بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرهشام حسن عبد220140

33بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمصطفن محمد عودة208209

34بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد جاسم عبيد295270

ن صالح عبد338863 35بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسي 

36بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكركرار علي عبدالكاظم208890

 عبدعلي208985
ن 37بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي حسي 

 علي علوان208657
ن 38بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسي 

39بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمثبن رزاق ساجت406018

ن سلطان339250 40بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكركرار حسي 

 عبدعلي208988
ن 41بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعقيل حسي 

42بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرسالم حسن يعقوب225263

43بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحيدر عبدالقادر حمد208007

44بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرفراس سامي تركي403116

45بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرامجد محمد اليذ220101

46بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكروائل نور عكموش532699

 سامي محمد339109
ن 47بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسي 

ن532750 48بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعادل ناعور حسي 

49بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد شهيد محمد295353

50بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكركرار عزيز شنان294642

ي208799
51بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمصطفن رحيم هاتن

52بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمنتظر عزيز نعمة294690

53بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمصطفن توفيق جابر208156

54بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمنتظر رحيم ابولوي    خ339212

ي208088 55بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد عباس راجر

ن جاسم جابر208935 56بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسي 

57بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرسعد محمد يحب 220073

58بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكربشب  ناظم جبار208993

59بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحيدر فالح خضب 339188

ن فرار عبد208816 60بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسني 

ن غزاي صكبان220772 61بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسي 

ي219844
62بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرابراهيم فاضل حساتن

63بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمهند عبداالمب  فرحان380634

64بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد خضب  حمد532721



65بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعالء كاظم كريم208045

66بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرهاشم جبار عبدهللا208966

67بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرامب  حسن بعيوي338950

ن208956 68بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرسيف علي حسي 

69بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرفائق مطلب محمد209036

70بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرذوالفقار مهدي حمادي208700

71بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي مهدي موس338971

72بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد عبدالكاظم جاسم403014

ن جبار208069 73بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرقاسم حسي 

74بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرزياد كردي عبد219810

75بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمرتضن حامد خشان208806

76بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمصطفن مالك محسن208192

77بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد جمعة عبدالشهيد405861

78بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد عودة كاظم208031

79بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسن طاهر كاظم208668

80بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرزينالعابدي حميد عزيز339068

81بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد فالح حسن209041

82بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرامب  جابر شاكر209042

83بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراسعد يامر سلبوح339043

84بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد عبدالجليل كاظم208621

ن208957 85بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعدنان حمزة حسي 

86بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكريوسف كناوي خنتوش532715

87بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمصطفن هاتف علي403175

ن220747 88بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسن ريسان حسي 

89بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد علي جاسم532720

90بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرسمب  موس حبيب208103

91بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعمار علكم موس208843

92بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد قاسم كاظم338989

93بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي سعيد فضل208176

94بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمنتظر عبدالحسن عواد209018

ن رياح532714 95بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكريارس حسي 

96بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكركاظم معن مجيد220104

ن339022 97بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرامب  كاظم ياسي 

98بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمصطفن عباس عبد294482

99بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكررحيم عبدالكريم محمد220776

ي208614 100بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعالء فرحان ناجر

101بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد عمار صباح219808

ن339132 102بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد ماجد حسي 

103بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعباس عالوي تومان339243

ن عبدالكاظم جاسم402985 104بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسي 

105بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكررسول جبار ظاهر208795

ن سلطان نارص208858 106بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسي 

107بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحيدر زهب  عبدالسادة208982

108بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد عودة كاظم208020

ن عواد219825 109دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرضياء عبدالحسي 

ن339097 110دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد حميد حسي 

ي208585 111دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرصفاء محمد عبدالنبر

112دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرلطيف رافد حبيب208566



113دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمصطفن خميس جمعة208631

114دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسن باسم كريم208904

115دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي مجيد عبدالرضا208926

116دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحيدر مالك هادي338870

117دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد قاسم جبار208881

118دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرامب  هاشم صبر209034

119دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحميد عقيل عبدالرضا338884

ن عباس كاظم220078 120دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسي 

121دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي حامد ابوعيون208995

122دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحميد سالم حميد208017

123دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد صالل نارص339257

ن خنجر عنفاش532730 124دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسي 

ي208964 125دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد محمد عبدالنبر

ن ناظم عبود532713 126دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسي 

127دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراثب  حسن شهيد208933

128دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكروهاب عبدالكريم محمد220773

129دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعليالسجاد عبدالباري نور208804

ن208052 130دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحيدر علي عبدالحسي 

131دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمنتظر عباس كريم294745

132دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمرتضن هاتف علي404972

133دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمرتضن فاهم جبار209013

134دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد كاظم جبار339147

135دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكروسام نجاح كاظم208886

136دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي محسن صحن208660

 علي ارحيم208850
ن 137دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسي 

138دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد علي عبدالحسن220721

139دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرجعفر عباس عودة209019

140دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرفائق فاهم انفينف532717

141دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحميد عبدالقادر حمد208116

ي208041  محمد عبدالنبر
142دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمصطفن

143دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرفائز جايش جرو208974

144دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي كاظم جالب208794

145دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرسجاد جاسم رسحان220750

146دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعبدهللا شاكر ارحيم220081

147دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمصطفن عزيز نعمة208524

148دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي بدر كندوح338991

149دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد شنشول حمزة220734

150دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحيدر جاسم عبيد295292

151دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمالك قاسم جبار294282

152دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد ماجد مهدي207999

153دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي كاظم محمد208159

154دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكركرار حيدر غانم208777

155إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرجابر جاسم جابر208111

156إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد رضا جابر295393

157إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرسجاد عامر صاحب208812

158إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمنب  عباس كمر339094

159إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد علي مطرسر532748

ن208083  علي عبدالحسي 
ن 160إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسي 



161إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعباس عبدالقادر حمد208941

162إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي عبدالشهيد باقر208058

163إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرجعفر اسكندر علي295567

164إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكريوسف صباح كاظم208065

165إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكركرار سعد عليوي521576

ي208847 166إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعبدهللا عباس راجر

167إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي صالح هادي532735

 مكي مطر339027
ن 168إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسني 

169إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد خالد فرورى220758

 علي داخل209008
170إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمرتضن

171إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي جواد عباس245871

172إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحيدر حامد كاظم219847

173إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعبدهللا جعفر حامد339135

174إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد مرزة عبدالحمزة209000

175إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرفاضل جاسم محمد208606

176إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد اوزير عبيس208855

177إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكركاظم كريم خبط208033

178إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد خضب  عباس145950

179إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرجبار ناظم جبار219857

 عماد عبداالمب 532698
180إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمصطفن

181إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمصطفن عبدالمطلب كامل220095

ن احمد عبدالكاظم339248 182إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسي 

183إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرهشام حميد عبدزيد208212

184إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرصادق يامر سلبوح208897

185إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعبداالله غالب عودة405996

186إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي مالك محسن208185

ن339124 187إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحيدر ماجد حسي 

ن كاظم219827 188إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي حسي 

189إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرسجاد جاسم محمد532710

ن عبدالقادر حمد208106 190إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسني 

ن جبار532736 191إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي حسي 

ن جفات406054 192إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرسالم عبدالحسي 

193إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمجيد معن مجيد532740

194إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحيدر صالح مهدي220766

195إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرسيف الدين كاظم صاحب219796

196إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي مرزة عبدالحمزة220768

197إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرليث حبيب عكلة209032

198إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمرتحر جاسم محمد209044

199إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد جاسم يارس208202

200إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسن جواد عباس405845

201إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكربسام حميد عبدزيد208216

202إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي عبدهللا جبار295545

203إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي صادق علي208038

204إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرامب  نجاح حميد208173

205إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرغسان عبدالرسول مب 219970

206إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد عامر تايه208908

207إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد حميد مبارك532746

ي لفته208096 208إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرسجاد مب 



ن556854  علي حسي 
ن 209إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسي 

210إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد عبدالواحد عبدالعباس208627

ن محمد جبار208195 211إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرحسي 

212إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعالء محمد مليوي532724

213إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد عبدالستار جبار339198

ن380645 214إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمهند جاسم حسي 

215إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرسجاد قاسم كاظم339004

216إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرامب  كامل جسب الدين555010

217إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكريعقوب صباح كاظم208002

218إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمصطفن نجاح حميد219840

ن موس208124 219إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمؤتمل عبدالحسي 

220إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرعلي حميد نوعان339272

221بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد حميد مزهر338994

222بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرغالب اديب جبار183302

223دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرصباح نوري هاشم209024

224دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرسالم عبدالكاظم جاسم402952

225إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكرمحمد عبدالهادي محمد339183

226إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةذكراحمد جابر نارص209046

حمدية صالح دلي220712
1ماجستب 2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبى

2بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىمريم عجيل اسماعيل532711

3بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىحمدية شاكر جاسم339035

4بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىنضال محسن محمد220674

5بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىانتصار نور عبد532702

عروبة تركي عباس220630
6بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبى

7بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىعذراء عبدالحمزه كريم220728

انوار عدنان علي220739
8بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبى

9بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىغصون نافع رضا220646

10بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىانوار غالب محمد208596

11بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىضمياء فيصل ارميض220742

12بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىمريم جبار كريم208709

ن220680 13بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىسندس نعمة حسي 

ن حايف220715 14بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىلمياء عبدالحسي 

15بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىامينة عبداالله عبدالجبار220706

ن رحيم مردان338897 16بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىهيلي 

17بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىمنترص رحيم ابولوي    خ339240

18بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىعدوية حاتم حسان339235

19بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىمروة حسام عطية339319

20بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىفاطمة حياوي محمد339008

دعاء سامي محمد208704
21بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبى

22بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىميثاق حسن بعيوي339247

23بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىزمن رزاق صعيصع220672

ق كاظم جبر294520 24بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىاستبر

ن عواد339299 25دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىوسن عبدالحسي 

26دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىليل عطوان رحيم220632

27دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىامل طوير علوان220701

28دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىصباح محي عباس338924

29دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىزينب عباس زكي339126

30دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىنادية حميد مزهر220636



31دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىمياسة كاظم حسن220626

32دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىثناء جبار هالل402852

33دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىعلياء نوري يارس220634

34دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىرؤى رافع خشان402523

35إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىاسوان حميد حمزة338965

36إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىسهاد كاظم حسن220678

37إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىخالدة عدنان عبداالمب 208748

ن كاظم220699 38إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىاية حسي 

1ماجستب 2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىهاجر خالد فروري220664

2بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىنرجس علي كاظم208712

3بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىزهراء فالح خضب 339196

4بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىنور كاظم جواد220754

5بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىامنة عزيز شنان294620

6بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىكوثر عباس عبد294449

7بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىسحر ناظم جبار220647

8بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىالهام عبدالباري نور220698

دعاء علي حمزة208231
9بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبى

ي طالب405260
10بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىدعاء راضن

نورس علي مهدي220716
11بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبى

12بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىمروة احمد رضا295106

13بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىحوراء ناظم عبد208702

14بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىوسن جميل عبدهللا219758

15بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىفاطمة عبدالكريم ظاهر339085

16بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىرجاء موس دواس220679

17بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىرغد وسام حواس220683

18بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىامتياز شطنان فرج402607

19بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىتبارك هادي مهدي208653

20بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىرسل جمال كاظم382385

21بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىزهراء حميد عبد339037

22بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىايناس شهيد حليم540059

غفران المي نجم219675
23بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبى

ن سلطان532718 24بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىبتول حسي 

25بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىاصالة رسول ارحيم220741

26بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىرويدة مهبوب مايع220709

27بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىرسل سعيد شاكر220627

ن220652 28بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىاسيا حمزة حسي 

29بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىبيداء ذياب عبد556922

30بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىغفران حسن عبد334633

ن208518 31بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىدعاء عايد عبدالحسي 

32بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىفاطمة كاظم جبر220670

33بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىهالة رزاق وهيب208491

ن كاظم295445 34بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىهبة حسي 

35بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىزينب ناظم عبد208698

ي عبد339018 36بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىايمان مب 

37بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىشهد زمان مسلم220737

38بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىزهراء كاظم تايه220724

39بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىرقية ناظم عبد208696

40بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىشيماء حسن هادي532708



41بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىانفال ماجد عبدالكاظم208736

42بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىهدير جعفر رحمن403073

43بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىشهالء جابر رشيد208130

ن سعيد حسان220624 44بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىبني 

45بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىزينب نعيم محسن220661

46بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىفردوس كاظم جالب220752

47بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىرشا حمزة شندل208690

48بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىوسن فاهم عبدالكاظم556834

49بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىفاطمة محسن صحن338905

50بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىايناس راهي زغب 339038

51بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىرغد سعد رحمن294474

52بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىاسماء عايد معاهلل209003

53بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىرسى محمد يحب 208504

54بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىرسى كاظم بلبوص208732

55بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىزينب سعد شاكر208750

ن خضب 220711 56بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىزينب حسي 

57بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىحوراء دكان كشيش339160

58بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىدعاء كاظم شاكر208687

59بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىرشا يوسف نغيمش338875

60بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىحوراء عبدالكريم ظاهر339119

61بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىعذراء مجيد عبد532731

62بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىزمن محمد صالح404918

63بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىرسل صباح نوري219655

64بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىدعاء عبد ابولوي    خ220640

65بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىصابرين فالح حسن220757

66بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىفرح جهاد جبر532706

67بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىنورس غالب جودة405980

68بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىرندة وسام حواس220628

69بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىنور عبدالحسن عواد220704

70بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىزهراء صبحي جواد294790

71بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىسارة سعد شاكر208512

72بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىنور دايخ طريطر338984

هللا220655 ى خب  73بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىشيماء مب 

ي حسن341045 74بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىلمياء مب 

ي208734
75بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىعذراء جمال حساتن

76بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىطبيه حامد مسلم220659

77بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىعبب  قاسم مكطاف220726

78بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىمبن توفيق جابر219780

سالي محمد يحب 208715
79بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبى

80بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىنور حسن غانم220693

هللا219764 ى خب  81بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىزهراء مب 

ن شهادي532733 82بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىسارة حسي 

ن220653 83بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىزهراء عايد عبدالحسي 

84بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىتمارة عبداالله عبدالجبار220708

ين رشيد عبدالرضا220643 85بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىشب 

86بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىزينب عبدالكريم محمد220774

87بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىصابرين مسيلم غتار339153

88بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىنهاد سعد عذاب403321



مريم علي كاظم208510
89بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبى

90بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىحسيبة طعمة عطية208741

91بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىافراح جبار ظاهر220669

92بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىحوراء عبيد جبر294947

نورة محمد علي532707
93بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبى

دعاء علي فاضل220735
94دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبى

95دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىنرسين عدنان ثامر540049

96دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىفاطمة عبدهللا سالم220722

ن عواد338962 97دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىزمن عبدالحسي 

98دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىهبة ستار جبار208948

99دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىحوراء رافد حبيب295476

100دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىسما صالح جعيوص404886

101دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىدعاء وحيد كريم338889

102دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىحوراء عبداالمب  هادي208720

103دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىرسل خضب  عباس220668

104دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىرحاب عباس خشان219665

105دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىلمياء عبدالجليل كاظم208529

106دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىعهد رزاق عبد220676

107دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىامواج محمد عزوز220705

108دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىفاطمة فالح حسن339071

عبب  علي كاظم294820
109دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبى

فرح سمب  محمدعلي295377
110دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبى

111دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىبيداء جابر عيال405155

112دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىاسماء عباس عبد294402

113دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىنهال سالم عكلو542337

114دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىفاطمة كاظم سويد219732

115دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىرواء صداق كاظم220719

116دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىعذراء دهش عبيد405811

117دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىعذراء ربيع خلف220671

118دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىاشواق خضب  عباس220681

119دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىمسار كاظم شاكر208753

120دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىرواء حميد عبدالكاظم338987

121دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىعلياء محمد عبد219776

122دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىرغد خضب  عباس220666

ن فارس صالل339255 123إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىحني 

124إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىزينب سلمان جابر219790

125إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىزينب عادل حسون219683

ن208248 126إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىنادية نعيم حسي 

ن عبد208724 127إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىزهراء حسي 

128إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىسكينة كاظم سويد219737

129إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىنبا هادي مهدي208151

130إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىنادية نعيم عذاب220663

131إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىزهراء فاضل يوسف208024

زهراء علي كامل220700
132إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبى

اسالم علي عاشور532737
133إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبى

134إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىغدير رحيم حسن208120

ن قاسم كاظم339000 135إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىحني 

136إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىدعاء عبار عبدالرضا219762



137إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىايالف مهدي حمادي339219

138إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىحوراء عبدالرضا جاسم532726

139إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىتبارك فالح خضب 339193

زهراء علي فليح219785
140إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبى

141إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىفاطمة منذر عبدالصاحب469636

142إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىنرسين غالب عودة405040

143إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىسحر كاظم كريم532728

144إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىرواء حسن عليوي521598

فرح علي عاجل219687
145إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبى

146إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىنورس وسام حواس219708

147إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىسحر جودت كاظم219670

148إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىزينب بدر كندوح219798

149إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىفاطمة عودة كاظم220641

150إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىشهد عرفان هاشم532738

151إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىضح كاظم كريم532727

152إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىرنا عبدالجليل هادي220649

153إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىدعاء جابر عيال532739

ايات علي جاسم532742
154إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبى

ي208728
155إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىضح جمال حساتن

156إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىطيبة فراس يونس180739

157إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىسبا هادي مهدي208644

هبة علي جاسم532743
158إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبى

159إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىنرجس منذر عبدالصاحب219778

160إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىتبارك حاكم داخل219815

161إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىدعاء عائد وحيد208638

162إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىزهراء ربيع خلف208236

163إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىزينب ربيع خلف219721

164إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىعذراء صباح عكلة220748

165إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىنورالهدى راهي جابر208634

166إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىزينب شهيد حليم540057

نبا علي خضب 532744
167إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبى

ن208259 صابرين علي حسي 
168إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبى

169إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىضح شهيد حليم540053

170ماجستب 2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىزينب حميد مزهر220638

171ماجستب 2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىنوارس عطية كاظم219745

172بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىوجدان خضب  عبيس208727

173بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىالحاظ طالب جابر220648

174بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىنرسين يونس غاوي220686

ن شبيب220665 175بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىقاسمة ياسي 

176بكالوريوس2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىاثمار نافع رضا208144

177دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىمائدة فروري مزهر220695

178دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىسليمة داخل كاظم208255

 علي220684
ن 179دبلوم2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىفردوس حسي 

180إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىصباح نارص حميدي219830

181إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىميثاق كاظم حسن219713

182إعدادية2كميل بن زياد 12744القادسيةأنبىايام كامل جالب220687

1ماجستب 2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرجبار حزوير محمد291541

2ماجستب 2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرسامر عبدالزهرة حازم528269



3ماجستب 2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرزمان ناظم بعيوي226242

ن225482 4دبلوم عالي2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرناطق محيو حسي 

5بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرفاضل كشاش ساجت291532

6بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعماد مشب  رضا336089

7بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرحيدر حسن بعيوي226302

8بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرسعد عبد رسحان336031

9بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرنافع كامل صاحب528117

10بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرجهاد جفات جاسم336312

11بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرنبيل نوير دخيل528113

ي كاظم225433 12بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكركاظم مب 

13بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرحيدر عزيز صاحب225419

ي كاظم335800 14بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرسعد مب 

15بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرجواد كاظم جاري336216

16بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرحازم ثابت زغب 226030

17بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمحمد شاكر جبر336036

18بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرحيدر محمد جبار291580

19بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكراحمد حسن عبدالهادي291539

20بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكركرار جابر غدير291528

ن ابودوش291555 21بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعلي حسي 

22بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمحمد عبدعلي شهاد386259

23بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرحيدر رياض عباس335936

24بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكركاظم امب  جبر528159

25بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرسعد محمد عبدعلي222945

26بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرحيدر ابابكر عبيد63176

ي291521 27بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعلي عماد صبر

ن225365 28بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعالء عبد الجبار عبدالحسي 

ن جاري225250 29بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكركرار حسي 

30بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعالء رحمن عبدهللا222821

31بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمصطفن جميل ماهود560203

32بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعلي صاحب عالوي528049

33بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمحمد احمد طارش291579

ن386264 ن محسن حسي 
34دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمعب 

35دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرتكليف عبدالحسن جهيل335949

36دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرهادي عيدان سلمان226195

37دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمرتضن ابراهيم عبدالحسن225524

38دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرلقمان رزاق ابراهيم225226

39دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعلي طالب عبد291536

ن291561 40دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرصالح علي حسي 

41دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكررائد كامل حلواص528138

42دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكراياد ناظم بعيوى291608

43دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكررافد ابراهيم عبدالحسن225499

44دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكراحمد حسن عكلة560206

45دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعلي محمد عايش528105

46دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرسيف جليل هادي336148

47دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكروسام صباح كاظم225613

48دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمحمد غانم طالل291566

49دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكررواد مزعل صاحب336052

50دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكربسام حيدر محمد335819



ن طالب حسن528171 51دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرحسي 

52دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمرتضن كاظم هادي225508

ن لطيف226419 53دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرسيف حسي 

54دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرحسن عباس فاضل225792

ي291563
55دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعباس انوير شمحن

غام عبدالسجاد صاحب335849 56دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكررصن

57إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرميثم حسن عالوي291525

58إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرجواد كاظم وناس336023

ن شناوة528280 59إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

1ماجستب 2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرامب  احمد جبار222910

2ماجستب 2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعلي محمد عبد227068

3ماجستب 2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمهدي كاظم جاري336110

ن محمد291558 4بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعلي حسي 

5بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرصفاء عباس جاسم291644

6بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمحمد حزوير محمد225472

ي عبد226267
ن راضن 7بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرحسي 

8بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرحسن فالح مهدي223010

9بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعلي شايع شنشول226257

10بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرغسان فالح مهدي223020

11بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكراحمد ستار خلف291577

12بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرأركان زغب  ظاهر225756

ف عبدالكاظم طراد291533 13بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرارسر

14بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرماجد كاظم حلواص528147

15بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمستعان مطرسر شناوة336160

16بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعلي نزار اسكندر225592

17بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرابراهيم صادق عبدالجبار528038

18بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمحمد قاسم عبدهللا226160

19بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرباقر كاظم جاري226454

20بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكراحمد سالم نعمة222918

21بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرحيدر عزيز عبيد528120

22بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعباس مجيد عبدهللا291551

23بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرحيدر عباس جاري336202

24بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعلي عباس طارش225516

25بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكراحمد ماجد عبداالمب 291549

26بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمصطفن فاضل حسن560212

27بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمنب  كاظم فرحان225346

ن جابر225355 28بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعقيل حسي 

29بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرحسام جاسم محمد226312

30بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمثبن رحيم عبد222893

ن226209 31بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعباس سعدي عبدالحسي 

32بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعدنان محسن عبدهللا226219

33بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرخضب  عباس جاري336335

34بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعباس احمد برهان335991

35بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرامب  صبيح بنية336080

36بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكراحمد عباس حميد291569

37بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرسيف محسن عبدهللا226275

38بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرضياء حاتم حبيب226280

39بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكراحمد سالم عبد225331



40بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكراحمد عباس عبداالمب 222951

41بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرحامد عباس حميد335960

42بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعلي وحيد كطاف225441

43بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكراحسان فالح مهدي222977

44بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكراحمد داخل رشيد225255

ن جاري225478 45بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكررضا حسي 

46بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكراحمد كريم شداد222846

ن عباس تايه225647 47بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرحسي 

48بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرابراهيم احمد جبار225984

49بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكركرار مايع فاهم226493

50بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمصطفن مهدي صالح528078

51بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعالء امب  حاجم335875

52بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرسامر دوي    ح بردي336224

53بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرقاسم دوي    ح بردي336366

54دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرزيد كاظم جاري336133

ن222899 ن محمد حسي  55دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرحسني 

56دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرخالد كاظم حمزة335863

ن528099 57دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرزين العابدي سعدي عبدالحسي 

ن حيدر حسن226291 58دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرحسي 

ن226177 59دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكررياض داخل حسي 

ن هادي صالح291568 60دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمعي 

ن225528 61دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمحمد موس محمدحسي 

62دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكررسمد خضب  فاضل222914

63دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرانور حامد صاحب528062

64دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمصطفن عامر كاظم226236

65دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعلي كريم عبدعلي291572

66دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرسجاد فاضل حسن225949

ن226198 67دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرنصب  علي عبدالحسي 

68دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعلي سالم محمد335964

69دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعماد نعمة ابوجاسم225496

70دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمرتضن محمد لطيف225580

71دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرذوالفقار حيدر عبيد335982

72دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرسلمان امب  حاجم226069

73دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكروسام محمد كاظم225574

74إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكراحمد حمزة شناوة336324

75إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمنصور حسن جاري226169

76إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرفاضل عباس جاري336298

77إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمحمد عواد عوين225642

78إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمحمد هاتف فليح560207

79إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرحسن عاد عباس291632

80إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكركاظم فاضل جابر226041

81إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعلي هاتف هادي225710

82إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعبدهللا عباس جاري291618

ن اياد جعفر336017 83إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرحسني 

ن225337 84إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمحمد داخل حسي 

85إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرصائب جليل هادي291597

ن شناوة225370 86إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمحمد عبدالحسي 

87إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرزيد كريم هادي291617



88إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكركرار قاسم عبدهللا335856

89إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرفارس شهيد واوى386263

90إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمصطفن بندر ظاهر291629

91إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرجعفر يوسف فرحان560195

92إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرجعفر محمد عبداالمب 226093

ن336174 93إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرليث علي حسي 

ن عاد عباس225738 94إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرحسي 

95إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمرتضن محمد ابودوش528153

96إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرامب  شاكر عبدربه225625

97إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمازن دوي    ح بدري336221

ن عباس222886 98إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعلي امي 

99إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرعلي حيدر محمد225275

ن فليح222905 100إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمحمد حسي 

101إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكراحمد حاتم كامل336060

102إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمؤمل حيدر عبيد560202

103إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمحمد حيدر عبيد528109

104إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمحمد مهدي صالح528072

ن222826 ن عامر حسي  105إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرحسي 

106إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرمهند سوادي حمزة528256

107إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكررسول جواد كاظم222849

108إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرسيف عباس عليوي528083

109إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكراحمد عباس جاري335787

110إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرحسن علي برهان222855

111بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرخالد سعيد محمود225966

112بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرستار جبار حافظ226251

113دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرحيدر يوسف محمد386265

114دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةذكرحيدر جليب حرجان223206

1ماجستب 2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىزهراء محمد نعمة225632

2بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىامل جميل فرهود225258

3بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىهيفاء مطر هالل225938

4بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىلقاء ابوجال حسن386262

5بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىنذير منديل عبد335929

هدى عبدعلي وشيح223052
6بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبى

ن طاهر225460 7بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىمريم حسي 

8بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىوالء جواد كاظم335972

9بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىغفران مظلوم مدلول225546

ي226607
10بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىسارة جهاد غبن

11بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىهدى جواد كاظم291590

12بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىمروة عبدالسجاد جودة528234

13بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىنور نجم عبدهللا528135

14دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىختام عبدالحمزة سلمان227150

15دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىرقية مراد جواد226185

16إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىازهار عبود علوان528051

ن528179 17إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىنوال حمودي حسي 

ي عبد291535
18إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىعلياء راضن

19إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىزهراء يوسف محمد335977

ي226106
1ماجستب 2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىصابرين عمار شمحن

2ماجستب 2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىدهاق احمد علوان336290



3دبلوم عالي2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىصفاء مهدي صالح528068

4بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىريام حيدر محمد335812

5بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىصفاء فالح حسن528130

6بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىمسار حيدر اباذر528242

7بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىفاطمة خرباط عبدالسيد226649

8بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىفاطمة نعمة عداي381389

9بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىصبا حبيب عبد222881

10بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىتبارك وحيد كطاف225597

11بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىرسل شاكر عبد222838

12بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىنبا شاكر عبد226149

ن291637 13بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىرشا سعدون حسي 

14بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىنور قاسم عبدهللا226245

15بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىساره امب  حاجم222860

ي226520
16بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىنرسين رياض غبن

17بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىنور عبدالحسن جواد335883

18بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىزينب نجم عبدالسادة226076

ن222830 19بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىضح عامر حسي 

20بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىنور محمد عبد222865

ي336044
وق عزيز شمحن 21بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىرسر

ن فليح69183 22بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىلقاء حسي 

23بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىايمان امب  حاجم291575

ن طاهر560197 24بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىانوار ياسي 

ن عبدالزهرة225658 25بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىثمر حسي 

26بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىوجدان نعمة ابوجاسم226053

27بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىاالء عباس عجيل335830

ن222834 28بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىارساء عامر حسي 

ي226569
29بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىاسيل عمار شمحن

ي226100
30بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىهديل عمار شمحن

وسن علي عبد225409
31بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبى

32بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىايمان كريم شاكر225241

33بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىدنيا عاجل حسن560208

34بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىنورالهدى كاظم جادر225535

35بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىديار عباس جاسم291641

36بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىزهراء عباس فاضل225309

ازهار سامي دعبول222877
37بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبى

38دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىزينب كريم حاجم291578

39دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىزهراء حسن مهدي560198

ي335914
بيداء علي واسر

40دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبى

ي226142 41دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىكوثر كاظم باجر

ي226556 42دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىايالف كاظم باجر

43دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىفاطمة محمد حبيب528274

44دبلوم2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىزينب محمد جبار225454

45إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىنور زمان شهيد336069

46إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىغدير حاكم عبداالمب 225721

47إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىهدى عباس عجيل225324

48إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىدعاء ماجد جودة225997

49إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىرساب عباس عليوي528086

50إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىزينب فاضل عواد225973



51إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىرسل محمد عبد222869

52إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىغدير قاسم عبدهللا291599

ي528142
53إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىمنار عزيز شمحن

54إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىسهاد عقيل رزج226205

يف225606 55إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىزينب فالح رسر

يف225927 56إعدادية2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىفاطمة فالح رسر

ي عبدالسيد336009
57بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىانتصار راضن

58بكالوريوس2 (ع)الكاظم 12745القادسيةأنبىجنان نعمة ابوجاسم226060

1ماجستب 2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعلي داخل معارج382813

2ماجستب 2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرامب  موس عمران379981

ن555806 3ماجستب 2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرسالم عالوي حسي 

4ماجستب 2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعمار فالح حسن181190

5ماجستب 2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحيدر مازن مكي275641

ن382584 6ماجستب 2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكربسام عبدالمحسن حسي 

7ماجستب 2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرخالد محمد حسن382081

8ماجستب 2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكربارق راجح جابر427097

ن276370 9بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعبدهللا جواد حسي 

10بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرصادق جميل علي427062

11بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكريحب  حمزة رويعي382166

12بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكررائد هاتف جاسم258628

13بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراحمد عبدنور محمد381998

14بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعماد تركي عباس382084

ن حميد382184 15بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكروسام حسي 

ن مزعل477879 16بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكروسام عبدالحسي 

17بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكربشار يارس مشذوب262598

18بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمثبن عبدالرضا حسن382042

19بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرخالد شاكر خرصن477833

20بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرامب  سعد زهب 258969

ن عبدالعظيم عبدالكريم261957 21بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحسني 

22بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرنوفل حسن جاسم275232

23بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعلي رعد جواد382611

24بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكركاظم رحيم لطيف263926

25بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرباسم حنون جاسم382749

26بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراحمد صالل راهي262604

27بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرجليل حمزة غازي382626

28بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرغسان محسن عبدهللا382497

29بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرصادق خضب  فضل382631

ن عبد263471 30بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرصدام حسي 

31بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعبدهللا ريسان دخيل382487

32بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمحمد نعمان عالوي427080

ن263980 33بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكروليد موس حسي 

34بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرسامر نعيم نجم261950

ن محمد382539 35بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراحمد حسي 

ن عبد382546 36بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحيدر حسي 

37بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرليث عبدهللا بناي278855

 سامي رحمن278661
ن 38بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمعب 

39بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرخضب  عباس هالل382381

40بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرزيد جعفر محمود382800



41بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراحمد رياح محسن258289

42بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمرتضن رسحان محمد382591

43بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرشمس الدين محمد علي382672

44بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمرتضن جعفر باقر261976

45بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرفراس مدحت هاشم427226

46بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرانور مازن فرحان382062

47بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكركرار حيدر منعم276388

ن382431 48بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمنترصن نارص حسي 

49بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمصطفن حازم طارش382752

50بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمهند رشيد حمزة382758

51بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراحمد وليد كاظم542333

52بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرامب  يارس علي260610

53بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرسيف حميد هادي263855

ي276257
54بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكررافد فاروق راضن

55بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراسالم احمد عبيد276284

56بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكروليد فليح تومان260705

57دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراياد عائد كاظم275122

58دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمحمد فوزي زيدان382153

59دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرليث حليم سعيدان556164

60دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكررائد كاظم حمد382547

ي382519
61دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمهند جعفر غبن

62دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحسن رحيم لفته261841

63دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرخالد جميل عبدعون382096

64دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحيدر امجد كريم382102

65دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرسالم كريم كاظم382638

66دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمحمد رياح محسن382555

67دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرامب  نعمة محمد258593

68دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرسيف عبدالجليل محمد382196

69دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراحمد هادي سلمان382215

70دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعلي هادي فرحان262789

71دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرسالم رحمان ساجت382150

72دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرجبار حاكم رسن276417

73دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراسعد رياض رزاق262229

74دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراثب  علي جاسم427223

75دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمحمد وحيد عسكر382511

ن حاكم رسن477865 76دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحسي 

77دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعالء عزيز عسكر278802

ي262557
78دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرايهاب زايد راضن

ن382037 79دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرابراهيم غضبان حسي 

80دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكركرار حميد يارس382148

ن477841 ن جبار حسي  81دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحسي 

82دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراحمد نجاح عبدالكريم382354

83دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكركرار حسن رحيم261880

84دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرانيس احمد عبيد276294

85إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرخالد كاظم حسن555384

86إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعالء عكلة ضيدان382130

87إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكركريم سلمان هميم542302

88إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكررائد حسن فرهود382099



1ماجستب 2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمحمد عصام ظاهر426610

ن حمزة538037 2ماجستب 2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرخالد حسي 

3ماجستب 2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحسام هادي كريم382615

4بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراحمد عقيل جلة382537

5بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكررضا يامر عبدالحسن382785

6بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمرتحر مرتاح فيصل263414

7بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحيدر سليم كاظم382003

8بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرهشام حمزة هاشم275466

9بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمحمد اياد جابر275520

10بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمهند قالم حسن382629

11بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعلي نجاح حميد278819

12بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعلي عزيز غانم382301

13بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراحمد مزهر جبر263369

14بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعلي جبار حمود427008

15بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحيدر سامي عبودي258102

16بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعباس فاضل جهود263015

ي لفته382413
17بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراحمد حسوتن

18بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرسجاد مزهر جبر275149

19بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرادريس ثابت رسحان382109

ي هادي477869
20بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمحمود راضن

ن مراد556149 21بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكروالء امي 

22بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمحمد عبدالكاظم عبدعلي427190

ي274201
 
23بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعلي محمد عبدالباف

ن جفات382633 24بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعلي حسي 

25بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكركرار عقيل جلة262006

26بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرابراهيم مرتاح فيصل262773

27بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعلي فائز جساب261801

ن جاسم غانم382092 28بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحسي 

29بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحازم سامي عبد261903

ن262753 30بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرسالم عبدالواحد حسي 

31بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعلي عدنان علي556242

ي262580
32بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكررحاب زايد راضن

33بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراكرم عباس نارص263729

34بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرفالح حسن سعيد262980

ي بديوي263900
35بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكركريم راضن

ن صباح صياح382522 36بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحسي 

37بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمحمد حمزة فضل382771

38بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمحمد قاسم لفته477855

ي147269
39بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرجعفر لعواس دوجن

40بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرفريد عليوي سلطان556137

41بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعلي تركي حاشوش382373

42بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرقتادة هادي صالح477856

43بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكررعد خضب  فضل264154

44بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراحمد محسن محمد260626

45بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكركرار مهدي كاظم479280

ن مراد556139 46بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعباس امي 

47بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراحمد عبدالحمزة عليوي263709

48بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراثب  محمد مطلك275730



49بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرامب  حبيب علوان382139

50بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعقيل حسن فليح382419

51بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعماد خضب  عباس382587

52بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرامجد كامل حسن382366

53بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعلي سليم جواد382682

54بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرزيد محمد احمد262894

55بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمحمد مجيد حلواص542326

ن تومان426435 56بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرنجم حسي 

57بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمالك عكلة سلمان262243

ي هادي477873
58بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرامجد راضن

ن426834 59بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعلي جبار حسي 

60بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرصادق رسحان محمد382595

61بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحيدر شاكر حامد263699

62بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكروليد عزيز سلمان382477

ن382731 63بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرصباح موس حسي 

64بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرجالل كامل عبدالكاظم264047

65بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحيدر شبيب جواد382017

66بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرنبيل سامي عبودي262764

67بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعادل نجاح حميد382578

ن382482 68بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراحمد عبدالمحسن حسي 

69بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكركرار هاتف علي263887

70بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمسلم فليح علي259603

71بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراحمد مهيب سهيل502118

72بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحاتم عبدالكاظم عبدعلي426803

73دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرسجاد صباح رحيم276349

74دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراحمد صباح رحيم263877

75دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرسجاد عبدالخرصن هاشم258984

76دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمرتضن حسن عويز382765

77دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعادل كامل عاجل275776

78دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمنتظر سامي رحمن263446

79دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعلي كريم عبدالحمزة262745

ن عزيز382541 80دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحبيب حسي 

81دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرجميل سمب  جميل382532

82دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرميثم حيدر هادي262326

83دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرسيف عناد كاظم263785

84دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرامب  طلعت محمد382111

85دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرامب  علي ابراهيم260429

86دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرنور جواد حسن556172

87دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمجيد حيدر منعم276398

88دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرسالم عالوي عبداالمب 382791

89دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرثامر سامي جفرز278679

 علي كاظم259981
ن 90إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحسي 

 عماد تركي556176
ن 91إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحسني 

92إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعلي اكبر عباس محمد426964

93إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكررياض جواد كرامة274790

94إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمحمد وليد عجيل275836

ن382526 95إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكررامي عالءالدين حسي 

96إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكريحب  عبدهللا عودة262936



97إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكركرار يارس عبد263295

98إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمحمد كفاح فيصل382428

99إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرقاسم كريم ابراهيم274531

اد264603 100إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحسن حمزة رسر

ن مزعل275437 101إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرامب  عبدالحسي 

 سامي عبودي263351
ن 102إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمعب 

103إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرابراهيم مؤيد عناد260014

104إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمحمد نبيل محمد260673

105إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرجالل عبدالكاظم عبدعلي427040

ن382778 106إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراحمد جاسم حسي 

107إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعبدالوهاب محمد كامل263284

108إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراحمد سعيد زغب 275864

109إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمرتضن جواد كرامة263272

110إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعلي عبدالحسن عباس259790

111إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراحمد قيرص علوان321285

112إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحسن حيدر حسن382410

ن جمال كاظم477851 113إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحسي 

114إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمحمد قاسم ضيدان382190

115إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرزينالعابدن مردان عبد382794

116إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرزيد وليد عجيل382663

117إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعلي عبدالحسن عذيب263316

118إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراحمد فخري عبد382173

اد274569 119إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكركاظم حمزة رسر

ن263096 ن جاسم شاهي  120إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحسي 

121إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرزيد هادي جعفر258817

122إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمصطفن منعم مراد382434

123إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرذوالفقار مهدي كاظم479258

124إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرزيد حسن كريم262740

125إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراسامة رياح محسن263796

ن477848 126إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرمحمد علي حسي 

127إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرغيث علي فليح275308

ن عباس محمد426852 128إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرالحسي 

129إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعالء نجاح عبدالكريم382345

ن زيد عاجل263837 130إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحسي 

131إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعلي حسن غانم275100

132إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرسيف اعالن عبد262618

133ماجستب 2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرنجاح حميد جالب262259

134بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرانس خالد عبدزيد382493

ن مهدي382364 135بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

136بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعبدالكاظم عبدعلي رسن427159

137بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحيدر عبدالواحد نجم382157

ن382422 138دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرقاسم علي حسي 

139دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرنورس حسن جاسم275339

140دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعراك هادي كاظم382775

141دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرعلي جياد صبح382534

ن382175 142إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكرحيدر جفات شاهي 

143إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراحمد فالح كاظم556225

144إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةذكراحمد علي حافظ262970



1ماجستب 2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىشيماء نهرو جبل382558

2ماجستب 2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىسماح فاضل جابر382667

3بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىبتول صاحب عباس264949

ي سفاح382125 4بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىنعيمة ناجر

هدى علي جياد260253
5بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبى

6بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىرنا كريم كاظم259713

7بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىايمان نعمة مجدي382351

ن جابر382801 8بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىمثال حسي 

9بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىباسمة نعيم جاسور262145

10بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىنورا عباس نارص263718

ن382479 11بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىزينة عبدالمحسن حسي 

12بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىفاطمة جبار ناهي262634

غفران منعم علي274353
13بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبى

14بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىرنا عباس جاسم262219

15بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىاسيل احمد حماد382402

16بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىمنال رحمن عبدفلحي382030

17بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىرؤى رحيم عبدهللا262785

ن382561 18بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىشيماء عبدالمحسن حسي 

19بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىنورا كريم سلمان542323

20بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىمنار طلعت محمد382075

21بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىفاطمة فاضل جابر382143

22بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىانوار سعدون مهدي382417

ن نعمة382145 23بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىدعاء حسي 

زهراء مكي مرزة276382
24بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبى

رشا فليح علي259513
25بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبى

26دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىابتسام صالح محسن263802

27دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىشمسة شاكر عبد427350

28دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىعلياء عبدنور محمد259934

29دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىجميلة خلف نارص335571

30دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىاحمد عبداالمب  وهيب426881

31دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىانغام صالح محمد382808

ن عبد260767 32دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىهديل حسي 

33دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىنغم هادي حبيب278348

34دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىاالء فيصل جاسم381993

 مكي سايب382489
ن 35دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىمعي 

ي382516
36دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىزهراء كاظم غبن

37دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىشيماء فاضل حميد382188

ن عبد382025 38دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىمروة عبدالحسي 

39دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىرسل فاضل جياد261072

40دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىاسماء هادي كريم382726

41إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىفاطمة هالل ادريس382528

ن عبد259628 42إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىنور حسي 

1ماجستب 2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىدنيا عليوي جواد382390

ن مشب 262953 2ماجستب 2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىانوار حسي 

3ماجستب 2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىامال كامل عبدالكاظم275701

حوراء سالم علي262537
4ماجستب 2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبى

عال مازن مكي275621
5ماجستب 2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبى

بيداء سالم علي382694
6دبلوم عالي2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبى



7بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىورود صالح دواس382653

8بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىاسماء مهدي داغر264752

9بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىابتسام حمود سعيد261818

10بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىرونق طلعت محمد382114

ميقات سامي رحمن263779
11بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبى

اد264183 12بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىزهراء حمزة رسر

13بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىدعاء عادل جبار426947

14بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىزينة عزيز غانم382767

15بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىزينب حيدر علوان264657

16بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىهاجر كامل كاظم382783

17بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىهدى وليد عجيل275787

18بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىزينب علي جابر382124

19بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىحوراء مجيد حلواص542304

 محمدعلي274628
ن 20بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىقطرالندى حسي 

21بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىزهراء عباس حسن260330

نور علي نعمة382679
22بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبى

ايمان تركي حاشوش382369
23بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبى

دعاء مكي ليلو382714
24بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبى

25بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىسما حسون كنش426685

ي فاخر274868 26بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىاسيل مب 

27بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىسيناء فاروق فؤاد260991

28بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىنبا حبيب ظاهر427152

29بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىزهرة هادي جعفر258434

ق نبيل حتوف382334 30بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىاستبر

31بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىعايدة سعيد ذياب260917

32بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىهدى رياض حسن382706

33بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىمروة عباس فاضل278197

ي427176
34بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىسعاد عبدالحسن منحن

 محمدعلي274604
ن 35بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىنورالهدى حسي 

36بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىرغد رياض حزام542305

37بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىصفاء صالح دواس382690

38بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىدعاء صالح دواس382473

39بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىارساء عالء كاظم259004

40بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىشيماء صادق عديوي382361

41بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىنادين حبيب علوان382140

42بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىايات فاضل جياد260862

43بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىسارة كاظم خطار382048

44بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىبتول هادي نعمة382131

ن عبداالمب 382406 45بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىهند عبدالحسي 

46بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىزهراء احمد صالل263210

47بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىحل محسن فرمان275553

نور سامي عبودي263595
48بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبى

49بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىابتهال محمد كاظم278836

50بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىمنار ساجد شاكر262224

ن258747 51بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىنضال جاسم حسي 

52بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىحوراء هادي كريم328513

53بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىهدير صباح رحيم276361

54بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىبشائر سامر خضب 382810



ي  هان حازم عبداالمب 382327 55بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىمب 

56بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىاالء باسم جواد502109

57بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىمريم معن شاكر274671

58بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىمريم كريم سلمان477845

ة ضياء فرحان261938 59بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىنب 

60بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىنور عبداالمب  صالح382719

61بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىهجران سليم كاظم382033

ق خطار هربود278329 62بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىاستبر

63بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىثريا ساجد شاكر427168

64بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىميثاق محمد جواد382320

65بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىزينة حسن جعفر382607

نور علي جابر382122
66بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبى

67بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىغفران فاضل عبداالمب 477823

ن فضل259681 68بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىامال حسي 

69بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىزهراء سليم جواد477876

70بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىنور عقيد عبد263771

71بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىلمياء عزيز جاسم263958

ي382014
72بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىحوراء عباس راضن

73بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىفضاء هادي هاشم274265

ن نعمة477831 74بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىبركات حسي 

75بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىفاطمة رياض حسن382660

76بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىنرجس نبيل حنوف427235

اد264227 77بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىارساء حمزة رسر

78بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىاكرام ماجد رستيب382164

79بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىهديل حليم سعيدان556155

80بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىصبا سعدي صالح426416

81بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىنور وليد عجيل275818

82بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىزهراء عقيد عبد276342

83بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىغفران رزاق عبداالمب 260520

84بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىسماح عبدهللا بناي382199

85بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىمعزز حامد كاظم274237

86دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىنعم هاشم نور555446

87دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىزينب جواد عبادة263058

ي427024
88دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىوفاء عبدالحسن منحن

ن فاخر382103 89دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىدنيا حسي 

نورا علي كاظم260957
90دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبى

91دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىزهراء عباس فاضل263734

ن قاسم كريم382357 92دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىبني 

 علي جابر382117
ن 93دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىبني 

ن كامل427208 94دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىشهالء حسي 

95دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىدعاء مجيد حميد382723

96دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىرسور خضب  كاظم382181

97دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىروان حبيب علوان382132

98دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىزهراء خضب  كاظم382179

99دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىدعاء هادي جعفر260814

100دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىعذراء مهدي داغر258791

101إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىنور قيرص علوان276247

102إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىزهراء ابراهيم سماع274976



103إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىفاطمة مؤيد عناد259746

نورالهدى علي ابراهيم260372
104إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبى

ن فضل259895 105إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىروان حسي 

106إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىحوراء عقيل داخل556218

107إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىتبارك عليوي جواد382393

108إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىزينب حاتم زغب 382398

ن كريم نارص263939 109إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىبني 

110إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىرقية يحب  جاسم264130

111إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىفرح زيد عاجل382804

112إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىحوراء نارص برهان262856

شهد علي جياد274725
113إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبى

114إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىزهراء يحب  جاسم264783

115إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىتف  وليد جابر261091

116إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىسلىم جميل كاظم259772

117إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىمرام سليم محمد382031

118إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىتبارك حسن فخري259444

119إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىغفران حمود سعيد264063

120إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىرغدة قاسم كريم382358

121إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىرسى احسان فرحان260062

122إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىروان عبدهللا جواد382193

ن264829 123إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىفاطمة صبار حسي 

ي غانم264864
124إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىزهراء راضن

125إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىخديجة كاظم جفات259648

126إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىاكرام رحيم مليوخ426456

127إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىحوراء قيرص علوان276308

128إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىزينب هادي جواد502077

129إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىميرسة بشار يارس263521

130بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىبيادر منهل هادي382341

131بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىوجدان عبدالزهرة عليوي382763

132بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىهيام حسن جياد382021

ابتسام والي غالي276334
133بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبى

134بكالوريوس2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىرنا ظاهر فعيل477863

135دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىايمان عبدالحمزة صالل382602

136دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىخلود جاسم غازي382622

137دبلوم2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىرغد فالح كاظم382571

ن نارص556232 138إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىبيداء حسي 

وفاء رسام علي262809
139إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبى

ن263851 140إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىكريمة عودة حسي 

141إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىنبيهة جبر جاسم502063

ة عدنان يارس263748 142إعدادية2ابو االسود الدؤلي 12746القادسيةأنبىامب 

ى 12747القادسيةذكرعباس فاضل طالب180223 1دكتوراه2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد عدنان خفيف245246 2دكتوراه2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد رسول مهدي180613 3دكتوراه2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمهند سالم عباس334651 4دكتوراه2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعالء صبيح سالم335692 5دكتوراه2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي عبدالمحسن عبدالرحيم335030 6ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعقيل جاسم جالب335730 7ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي ناظم عبدالسادة244843 8ماجستب 2زينب الكبر



ى 12747القادسيةذكرسيف فائد كاظم518395 9ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمعمر علي محمد335219 10ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمنب  محمد ضايع335038 11ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرميثم جواد كاظم181546 12ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد اقبال دوحان178560 13ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعباس محسن عريف178986 14ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكريعرب جواد سهر180708 15ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي غانم شاكر180295 16ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي عادل تركي518643 17ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد طالب موس335382 18ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحسام جميل عزيز335482 19ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد علي طالب180696 20ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكررياض محمد محنون335707 21بكالوريوس2زينب الكبر

ن518663 ى 12747القادسيةذكرغسان نعمة حسي  22بكالوريوس2زينب الكبر

ن180873 ي حسي 
ى 12747القادسيةذكركامل درتن 23بكالوريوس2زينب الكبر

ن335094 ى 12747القادسيةذكركريم عسكر حسي  24بكالوريوس2زينب الكبر

ن كاظم حمد335156 ى 12747القادسيةذكرتحسي  25بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعباس مالك كاظم335051 26بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرخالد كاظم محيسن381691 27بكالوريوس2زينب الكبر

ن ابراهيم180992 ى 12747القادسيةذكراحمد حسي  28بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحاتم شالل مسب 335740 29بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرغسان مراد ذياب335473 30بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرفالح مهدي مهبش244833 31بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرباسم جابر رهيف245531 32بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعالء غازي فيصل245850 33بكالوريوس2زينب الكبر

ي181264 ى 12747القادسيةذكرعلي عبدهللا ناجر 34بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد عبدالمحسن عبدالرحيم518582 35بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحسام جاسم فرهود181206 36بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد جمال حسن381255 37بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحيدر عبدالزهرة عبدهللا180953 38بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد فليك عبود181307 39بكالوريوس2زينب الكبر

ن334479 ى 12747القادسيةذكرصباح عبد حسي  40بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرفراس يونس حميد180622 41بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعالء نعيم حمود335444 42بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعقيل هادي جابر180631 43بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرظفار عباس احمد180958 44بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمهند كامل وناس335142 45بكالوريوس2زينب الكبر

ن منحر180658 ى 12747القادسيةذكروميض عبدالحسي  46بكالوريوس2زينب الكبر

ن مرصن مطلب335274 ى 12747القادسيةذكرحسي  47بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرماجد حميد شاكر181350 48بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعدي محمد عبدالكريم245939 49بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحارث عبدالرضا سعيد178260 50بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعامر اسماعيل حسون335202 51بكالوريوس2زينب الكبر

 علي غضبان180513
ن ى 12747القادسيةذكرحسي  52بكالوريوس2زينب الكبر

ي180321
ى 12747القادسيةذكراحمد محمدعلي غبن 53بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرقاسم طراد حمزة178449 54بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي جاسم محمد244766 55بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعالء حاكم شمران334983 56بكالوريوس2زينب الكبر



ى 12747القادسيةذكرعالء عبدعلي عليوي334641 57بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد قاسم عبد246611 58بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرنجاح حسن حسان519775 59بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمويد هادي يعقوب335762 60بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي هادي يعقوب335673 61بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمصطفن جعفر كاظم518661 62بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحيدر عبدالمحسن سكر334645 63بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمشتاق طالب عبد180666 64بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرالئق حسن ديوان180644 65بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعال سمب  يارس381138 66بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراسامة عبودي فاضل518151 67بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحسن محمد نور180328 68بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحيدر عاصم مهدي518068 69بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي عادل حاتم178360 70بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعمار عبدالستار عبدالجبار245837 71بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرفراس عبداللطيف جاسم180443 72بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمصطفن رياض نوري180370 73بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي هاشم عبدالرزاق178568 74بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحيدر حازم عزيز180965 75بكالوريوس2زينب الكبر

ي245730
ى 12747القادسيةذكرعبدهللا عبدالحمزة راضن 76بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرارشد حامد سعيد178281 77بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرماجد جبار عباس178864 78بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد طالب جليل178942 79بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي رباط عبد518612 80بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرامجد عكاب حمد180380 81بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي ليث يوسف245184 82بكالوريوس2زينب الكبر

ي337359 ى 12747القادسيةذكرميالد عبدالمحسن ناجر 83بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد جبر تال179362 84بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكررائد شاكر سلمان181022 85بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرنورالدين كامل عبعوب381257 86بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرتوفيق عليوي ادريس181395 87بكالوريوس2زينب الكبر

ن طه سلمان181035 ى 12747القادسيةذكرحسي  88بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد فليح حسن518551 89بكالوريوس2زينب الكبر

غام حسن محلول335181 ى 12747القادسيةذكررصن 90بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعالء حسن عبدالزهرة335231 91بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمصطفن هادي جاسم381262 92بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرثامر كامل كاظم180594 93بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحميد سوادي زغب 381197 94بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكررائد عبدطالب عبدالكاظم518608 95بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرذوالفقار خالد حسن180997 96بكالوريوس2زينب الكبر

ن335208  عليوي عبدالحسي 
ى 12747القادسيةذكرمصطفن 97بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحيدر علي زغب 178543 98بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرليث حازم حاكم335416 99بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد صاحب شاكر335664 100بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد رحمن شهاد180194 101بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحيدر مهدي عبداالمب 381201 102بكالوريوس2زينب الكبر

ي179103
ى 12747القادسيةذكرحامد مجيد حسوتن 103بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحيدر رحيم عبدالرضا335593 104بكالوريوس2زينب الكبر



ى 12747القادسيةذكرمحمد نجم عبدالزهرة245742 105بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي فاضل منديل538034 106بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمهدي نارص طاهر518114 107بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد مجيد كاظم335123 108بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحيدر حاكم شمران335003 109بكالوريوس2زينب الكبر

ن518091 ى 12747القادسيةذكرسيف علي حسي  110بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرصهيب عزيز حلواص244817 111بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرزين العابدين محسن عبدالعباس334541 112بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد يوسف جدوع180472 113بكالوريوس2زينب الكبر

 علي عجيب335713
ى 12747القادسيةذكرمصطفن 114بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد سالم فاهم334525 115بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرامجد حميد حمزة381529 116بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحيدر رزاق ظاهر180460 117بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعباس مكي حسن244908 118بكالوريوس2زينب الكبر

ي335719 ى 12747القادسيةذكررامي عبدالحمزة عبدالنبر 119بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكربهاء كريم سعد518491 120بكالوريوس2زينب الكبر

غام جواد كاظم381263 ى 12747القادسيةذكررصن 121بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد صبيح سالم335679 122بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرسجاد عدنان علي554174 123بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكركرار عباس داخل178651 124بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكربسام عبدالكريم عبدالصمد181573 125بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرذوالفقار عمار فليح334533 126بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعباس مجيد حميد180843 127بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرفراس زهب  محمد383974 128بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحسن هادي مهدي180391 129بكالوريوس2زينب الكبر

ن عبدالعظيم جاسم178305 ى 12747القادسيةذكرحسي  130بكالوريوس2زينب الكبر

 علي180754
ن ى 12747القادسيةذكراحمد حسي  131بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرهشام رائد عبدالكريم178656 132بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمسلم رعد عبد180692 133بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرسلمان برهان حميدي335651 134دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكروسام جفات مشذوب537883 135دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرغيث كريم عطية335386 136دبلوم2زينب الكبر

و245321 ى 12747القادسيةذكرحسن فرحان حب  137دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكربشار عباس احمد335620 138دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمرتضن نارص نعمة180663 139دبلوم2زينب الكبر

ي181161
ى 12747القادسيةذكروسام حبيب شمحن 140دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد جبار محسن178467 141دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحسن كاظم محمد179753 142دبلوم2زينب الكبر

ن رزاق عرموط245918 ى 12747القادسيةذكرحسي  143دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعالء محمد هادي180266 144دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد نجاح عبد180586 145دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعادل سالم غازي245419 146دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرزيد عزيز حلواص518383 147دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراركان وسام سليم381282 148دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد رعد عدنان334865 149دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراوسم عدنان هادي178806 150دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراسامة حازم هالل180282 151دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرسجاد مهدي هادي383980 152دبلوم2زينب الكبر



ى 12747القادسيةذكرمروان محمد ضايع335085 153دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعارف سالم جاسم381136 154دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحمزة مهوس مزهر381287 155إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرذوالفقار حاتم غازي518667 156إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحامد كطوف عنون245822 157إعدادية2زينب الكبر

ي عبيد335162 ى 12747القادسيةذكرحيدر خب  158إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد عبدالكريم نعمة335440 159إعدادية2زينب الكبر

ن518336 ى 12747القادسيةذكرنصب  عبدالجبار حسي  160إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرانور نجاح عبدالمجيد381286 161إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعمر محمد خيون335699 1ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرزياد طارق حميد179144 2ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمهند محمد مهدي178731 3ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد نارص خضب 178235 4ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي عماد خضب 352038 5ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعمادالدين عصام لطيف334616 6ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمبجل كاظم هاشم245266 7ماجستب 2زينب الكبر

ن427145 ى 12747القادسيةذكروائل نعمه حسي  8ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعبدهللا كريم عباس335264 9ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد عبدهللا ريسان179243 10بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمصعب رياض نافع179779 11بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي حسن حمود381271 12بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمسلم سالم عبدالصاحب180714 13بكالوريوس2زينب الكبر

ن كاظم178550 ى 12747القادسيةذكرعلي حسي  14بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي عباس مرهون180548 15بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرفاضل فتحي علوان178950 16بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرليث حمزة مهوس181016 17بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعالء بسيم رمضان178783 18بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكركاظم رحمن جاسم334902 19بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمصطفن وفاق ابراهيم181516 20بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد هادي جاسم181355 21بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحيدر بدر جاسم181202 22بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحيدر سعد ونان334920 23بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرفؤاد مطب  جخيور381192 24بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعامر عايد عبدعلي180878 25بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمرتضن محمد جابر381267 26بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي سامر يوسف381244 27بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي عماد كاظم178777 28بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمصطفن سالم صالل180273 29بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعالء صبيح مكطوف178613 30بكالوريوس2زينب الكبر

ن حيدر حمزة518545 ى 12747القادسيةذكرحسي  31بكالوريوس2زينب الكبر

 علي381238
ن ى 12747القادسيةذكرعلي حسي  32بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكركرار ميثم نعمه179154 33بكالوريوس2زينب الكبر

ن منحر180888 ى 12747القادسيةذكرعلي عبدالحسي  34بكالوريوس2زينب الكبر

ن فايز كاظم381183 ى 12747القادسيةذكرحسي  35بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي صالح عبد181102 36بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرسيف لفته خضب 518555 37بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعمار محمد حمزة179197 38بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكربدران حمزة مرتضن181424 39بكالوريوس2زينب الكبر



ى 12747القادسيةذكرمحمد رياض غازي334892 40بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكركرار حيدر سلمان181337 41بكالوريوس2زينب الكبر

 علي181485
ن ى 12747القادسيةذكرمحمدعلي حسي  42بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد مطر جخيور518580 43بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد مطر جخيور335911 44بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرانمار علي جاسم335616 45بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكروليد خالد حمودي518657 46بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحيدر عباس داخل178642 47بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي منعم عبداالمب 335600 48بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمصطفن خالد هادي180315 49بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد عبودي جميل244917 50بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرسلوان اركان عطية518620 51بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد عبدالستار عبدالجبار518420 52بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرظفر رسول مهدي181325 53بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعباس عبدالعظيم جاسم181414 54بكالوريوس2زينب الكبر

 علي تكليف181366
ن ى 12747القادسيةذكرحسي  55بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد عبدالعظيم جاسم181419 56بكالوريوس2زينب الكبر

 سامي داخل381233
ى 12747القادسيةذكرمصطفن 57بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحيدر فيصل هندي294565 58بكالوريوس2زينب الكبر

ين264350 ى 12747القادسيةذكركرار ناهض جبر 59بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرقاسم ساجت عبدالكاظم335933 60بكالوريوس2زينب الكبر

ن مرصن335523 ى 12747القادسيةذكرضياء حسي  61بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحيدر عبودي جميل178433 62بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمروان عبد سلمان180361 63بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرزيد حيدر عبدالمحمد335128 64بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكروائل نعمة طالب181222 65بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراوسم عصام لطيف518656 66بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد هادي حسن381264 67بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحيدر جبار فرحان245688 68بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعبدهللا كريم جبر180653 69بكالوريوس2زينب الكبر

ن381210 ى 12747القادسيةذكراحمد محمد حسي  70بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرنورالدين حمودي كاظم518569 71بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرامب  سالم عبدالصاحب179338 72بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي حامد وناس180257 73بكالوريوس2زينب الكبر

ن جبب 181079 ى 12747القادسيةذكرحامد عبدالحسي  74بكالوريوس2زينب الكبر

ي عبيد245283 ى 12747القادسيةذكرمحمد خب  75بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد احسان حاتم181258 76بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي حازم صالح178442 77بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمصطفن حاتم تايه181427 78بكالوريوس2زينب الكبر

ن صائل جعفر181371 ى 12747القادسيةذكرحسي  79بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي سمب  جعفر181167 80بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكركرار حيدر صباح245425 81بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي رياض نوري245668 82بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحيدر عبدالباقر خضب 245613 83بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعبدالكريم عبداللطيف جاسم180490 84بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي حيدر عبد181499 85بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي باسم مجيد244896 86بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمهند عبدالكريم نعمة335900 87بكالوريوس2زينب الكبر



ى 12747القادسيةذكراحمد ظافر يحب 335060 88بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحسن علي تكليف181359 89بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمصطفن ثامر كامل180601 90بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراسامة يوسف ياس180410 91بكالوريوس2زينب الكبر

ف كاظم طه518403 ى 12747القادسيةذكرارسر 92بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرقاسم علي مرزوك178764 93بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد هاشم عبدالكريم180949 94بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمصطفن نجم عبدالزهرة180542 95بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد عماد عبد المحمد545586 96بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرزيد اسامة فاضل335253 97بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمصطفن رحيم عبدالرضا335637 98بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعباس توفيق عليوي181408 99بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد ابراهيم زيدان180640 100بكالوريوس2زينب الكبر

ن صادق180620 ى 12747القادسيةذكرذوالفقار حسي  101بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد فاضل طالب181275 102بكالوريوس2زينب الكبر

ي403691
 
ى 12747القادسيةذكرتغريد رعد رزوف 103بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرغيث علي جبار335501 104بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي عبدطالب عبدالكاظم518628 105بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد محمد مهدي178930 106بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرالسجاد عبدالزهرة كاطع317346 107بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرثائر مكي علي180986 108بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكريوسف نجاح عبدالمجيد181530 109بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكركرار كامل عبعوب518437 110بكالوريوس2زينب الكبر

ن فؤاد نجم180647 ى 12747القادسيةذكرحسي  111بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمصطفن عبدالزهرة حاتم518573 112بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمصطفن هادي مهدي381280 113بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرسلوان صدام تكليف335578 114بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعمر عبيد مرزوج181107 115بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمصطفن محمد جاسم180917 116بكالوريوس2زينب الكبر

 نهاد علي179282
ى 12747القادسيةذكرمصطفن 117بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكريوسف محمد جاسم180920 118بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرزيد غانم شاكر245757 119بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمصطفن حامد عزيز180343 120بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد حسن مهدي181564 121بكالوريوس2زينب الكبر

ن احمد نافع180904 ى 12747القادسيةذكرحسني  122بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد فايز كاظم178375 123بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمنتظر كاظم مهدي181197 124بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمهدي محمد جعفر315727 125دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرامب  ماجد جبار244964 126دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي رزاق حبيب180716 127دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد مهند كامل335656 128دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي داخل كريم178797 129دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي رحيم شاكر381261 130دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد هيثم ايوب179127 131دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد مجيد حميد180303 132دبلوم2زينب الكبر

 عقيل عبداالمب 381163
ى 12747القادسيةذكرمصطفن 133دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي ابراهيم زيدان180634 134دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي عبدالهادي حمود180913 135دبلوم2زينب الكبر



ى 12747القادسيةذكرحيدر ساجت عبدالكاظم179117 136دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرليث هيثم ايوب383984 137دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحيدر صاحب روي    ح381283 138دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحميد رحمان عبد180338 139دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرزيد حامد وناس180250 140دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعبدهللا صفاء داخل181059 141دبلوم2زينب الكبر

ن519762 ن جاسم حسي  ى 12747القادسيةذكرحسي  142دبلوم2زينب الكبر

ن جبب 181095 ن عبدالحسي  ى 12747القادسيةذكرحسي  143دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكركرار حيدر خرصن180554 144دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمدالجواد سليم عبدهللا335837 145إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرطه كريم صاحب181268 146إعدادية2زينب الكبر

ين324580 ى 12747القادسيةذكرمحمد ناهض جبر 147إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرسجاد حيدر عبدالمحمد518610 148إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي خليل ابراهيم381213 149إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد هاتف جبار179001 150إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد قاسم جواد245407 151إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرزيد ميثم نعمة181475 152إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي حسن برهان180936 153إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكررامي رائد هادي178527 154إعدادية2زينب الكبر

 علي جبار335360
ن ى 12747القادسيةذكرحسي  155إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي حيدر كاظم178626 156إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمجيد حامد مجيد179054 157إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي حسن منشد180568 158إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرزيد وعد عبدزيد545582 159إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد باسم جابر294541 160إعدادية2زينب الكبر

ن ريحان سلمان181117 ى 12747القادسيةذكرحسي  161إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحارث احسان حاتم518588 162إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرسيف طعمه وناس245911 163إعدادية2زينب الكبر

ن381272 ن نارص حسي  ى 12747القادسيةذكرحسي  164إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحيدر فليح مشيط381252 165إعدادية2زينب الكبر

ن مرصن335021 ى 12747القادسيةذكرعالء حسي  166إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكريوسف هيثم ايوب178498 167إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد حامد مجيد179306 168إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد نصب  صبار180333 169إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي فارس صالح335724 170إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكروسام رائد عبدالكريم178344 171إعدادية2زينب الكبر

ن181089 ى 12747القادسيةذكرمحمد احمد عبدالحسي  172إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمنتظر فارس وثيق181004 173إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمؤتمن رياض محمد181157 174إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد كامل حسون180720 175إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكريوسف خالد حسون335471 176إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعمر ماجد حميد244776 177إعدادية2زينب الكبر

ي245719
ى 12747القادسيةذكركرار مزهر راضن 178إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي جميل هيجل381243 179إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد رحيم حمزة178315 180إعدادية2زينب الكبر

ن يارس حسن179167 ى 12747القادسيةذكرحسي  181إعدادية2زينب الكبر

ن طه181029 ى 12747القادسيةذكرعلي حسي  182إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد عماد بشب 244851 183إعدادية2زينب الكبر



ى 12747القادسيةذكرمنتظر هادي مهدي180835 184إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد فراس يونس180628 185إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرامب  عبدالهادي محسن334913 186إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكركرار حيدر عبد245197 187إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد عزيز حاجم245561 188إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد رياض جابر381142 189إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد سامي لعواس334625 190إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحسن سالم فاهم335678 191إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمؤمل فارس وادي181200 192إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكررياض فالح مهدي244801 193إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد عالء صاحب294658 194إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرسجاد جواد عباس245829 195إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد تركي حمود178416 196إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرامب  محمد كاظم178605 197إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمصطفن صالح هادي381275 198إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرامب  قاصد عزيز180451 199إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمؤمل عبدالرحمن علي181110 200إعدادية2زينب الكبر

 علي هادي545592
ى 12747القادسيةذكرمصطفن 201إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعباس محمد كاظم178598 202إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرليث اسعد هادي518145 203إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرغيث عدنان هاشم180289 204إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعباس بسيم رمضان381128 205إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرحيدر فراس يونس180625 206إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمهدي صالح كاظم181549 207إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد رافد علي545585 208إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرامب  سالم عبدالهادي245931 209إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعبدهللا ماجد محمد381177 210إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمصطفن حسن مهدي181569 211إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمؤمل عقيل رسحان381208 212إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعبدهللا حسن منشد180574 213إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمحمد احمد ستار292030 214إعدادية2زينب الكبر

 محمدعلي335921
ن ى 12747القادسيةذكرعرفات حسي  215بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكراحمد محمد فيصل245571 216بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعماد عبداالمب  عمران381249 217بكالوريوس2زينب الكبر

ي طاهر180503 ى 12747القادسيةذكرحسن ناجر 218بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرنبيل رياض جابر381205 219بكالوريوس2زينب الكبر

ي180650
ى 12747القادسيةذكرحسام حبيب شمحن 220بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرعلي نوري عبدالجبار181441 221بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكررشاد هادي لفتة178408 222دبلوم2زينب الكبر

ي حبيب166292
ى 12747القادسيةذكرحيدر حسوتن 223دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرمظفر عبدالكاظم جابر328245 224إعدادية2زينب الكبر

ن180746 ى 12747القادسيةذكرمحمد حمزة عبدالحسي  225إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةذكرسالم سعيد عبود178211 226إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىوفاء عبدالواحد جحيل245808 1دكتوراه2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىفاطمه سوادي زغب 335628 2دكتوراه2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىدنيا يوسف فنفون245784 3ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىليل هالل فرحان381258 4ماجستب 2زينب الكبر

ي181239
ى 12747القادسيةأنبىزهرة صكب راضن 5بكالوريوس2زينب الكبر



ى 12747القادسيةأنبىساهره ظاهر محيسن180232 6بكالوريوس2زينب الكبر

نوال والي موس178742
ى 12747القادسيةأنبى 7بكالوريوس2زينب الكبر

ي335451 ى 12747القادسيةأنبىرنا عبدالكاظم ناجر 8بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىدجلة كريم جالب245385 9بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىخالدة هادي موس384492 10بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىرسور موس جاسم181009 11بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىعفراء نوري نجم179095 12بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىربيعة حمزة عبود180581 13بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىهيام رحيم عطية403667 14بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىسمر كامل نوري244756 15بكالوريوس2زينب الكبر

ماهي381247 ى 12747القادسيةأنبىنداء يارس رسر 16بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىشيماء لطيف خضب 180941 17بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىمنار يحب  داود518567 18بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىشمس عاصم مهدي518098 19بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىحوراء عبدالواحد جحيل180497 20بكالوريوس2زينب الكبر

ن180641 ى 12747القادسيةأنبىروزا ابراهيم عبدالحسي  21بكالوريوس2زينب الكبر

نغم تركي عطية181295
ى 12747القادسيةأنبى 22بكالوريوس2زينب الكبر

ن334503 ى 12747القادسيةأنبىايمان مطر حسي  23بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىايمان عاشور بري  ىهي180242 24بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىرشا ناظم عبدالساده180670 25بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىميسم عبدالحمزة جبر381253 26بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىشيماء حسن عباس335869 27بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىصبا حسون كنش518424 28بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىانتصار كاظم مالك335488 29بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىريا عالء عباس180607 30بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىزينب صالح محمد335455 31بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىصبا عبدالحليم صالح518071 32بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىنعم حسن عباس335765 33بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىنورس عبدالواحد ذياب180689 34بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىهدى محمد هادي384184 35بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىدالل جميل فرهود180722 36بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىزينب علي عبدالرضا556915 37بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىرشا صالح قاسم181376 38بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىغصون ريحان سلمان181123 39بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىعذراء جبب  عرموط178516 40بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىضح عبدالكريم عبدالصمد381277 41بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىشيماء عزيز عسكر180760 42بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىمها عالوي رحيم335194 43بكالوريوس2زينب الكبر

هايدي عالء عبدعلي518123
ى 12747القادسيةأنبى 44بكالوريوس2زينب الكبر

ي381194
ى 12747القادسيةأنبىنورالهدى جعفر غبن 45بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىحوراء كريم سعد518507 46بكالوريوس2زينب الكبر

حنان علي عمران181205
ى 12747القادسيةأنبى 47بكالوريوس2زينب الكبر

زهراء فليح علي259478
ى 12747القادسيةأنبى 48بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىدعاء فالح مهدي381394 49بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىهدى عباس عبد178578 50بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىطيب نافع علي335070 51بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىغادة سعد فرهود294859 52بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىندى حميد جواد383956 53بكالوريوس2زينب الكبر



ى 12747القادسيةأنبىتغريد رعد عبد179175 54بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىاحالم رحمن مجهول335781 55دبلوم2زينب الكبر

مريم عبدالرزاق عبدعلي381189
ى 12747القادسيةأنبى 56دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىباسمة عبدهللا جبر180616 57دبلوم2زينب الكبر

ن244861 ق كاظم حسي  ى 12747القادسيةأنبىاستبر 58دبلوم2زينب الكبر

لمياء علي داود384600
ى 12747القادسيةأنبى 59دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىعذراء يوسف فنفون156380 60دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىفاطمة خلف كريم556952 61دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىنادية حمزة عبود244886 62دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىعلياء جميل حبيب178537 63دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىنهضة لطيف عودة518476 64دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىمروة فيصل احمد335754 65دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىدينا كامل حبيب245151 66دبلوم2زينب الكبر

سما علي جبار335555
ى 12747القادسيةأنبى 67دبلوم2زينب الكبر

ي كريم381278
ى 12747القادسيةأنبىلمياء راضن 68دبلوم2زينب الكبر

ة محمود جاسم335226 ى 12747القادسيةأنبىامب  69دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىنهلة عبدالرضا هادي180633 70دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىعلياء صالح هادي244742 71دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىزهراء هاتف جبار381289 72دبلوم2زينب الكبر

ن حمادي181527 ى 12747القادسيةأنبىوفاء حسي  73دبلوم2زينب الكبر

ن334974 ى 12747القادسيةأنبىنور نارص حسي  74دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىوالء كريم سعد518514 75دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىرسل كفاح صنكر181345 76دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىضح عبدالهادي محسن335624 77دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىشوقية خالد حميد181152 78دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىزهراء حمزة كاظم335078 79دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىخالدية عبد ساجت381270 80إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىوسام رحمن عوده381161 81إعدادية2زينب الكبر

وق صبار كريم384525 ى 12747القادسيةأنبىرسر 82إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىامان عباس علوان179354 83إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىمروة حسن حمود518626 84إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىرغد كاظم حسان382543 85إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىسيوف حامد كطوف245655 1ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىهبة حسن عباس335574 2ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىشهد عدنان محمد181234 3ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىوالء نارص خضب 179788 4ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىزينب سعد فرهود245136 5ماجستب 2زينب الكبر

ي518586  حرتر
ن ى 12747القادسيةأنبىهدى حسي  6ماجستب 2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىهديل جياد عبدزيد521601 7بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىرسى ماجد جبار178849 8بكالوريوس2زينب الكبر

سما نافع علي334611
ى 12747القادسيةأنبى 9بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىفاطمة سعد ونان334965 10بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىرغد عقيل عبداالمب 381155 11بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىرسل وادي رهيو335670 12بكالوريوس2زينب الكبر

ن518665 ى 12747القادسيةأنبىسارة جمال حسي  13بكالوريوس2زينب الكبر

ي حبيب حمزة181576
ى 12747القادسيةأنبىضن 14بكالوريوس2زينب الكبر

ن180204 ى 12747القادسيةأنبىميساء جدوع محسي  15بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىرغد مناضل قاسم245177 16بكالوريوس2زينب الكبر



ى 12747القادسيةأنبىعال عقيل عبدالمنعم178961 17بكالوريوس2زينب الكبر

ي معن كريم518577
ى 12747القادسيةأنبىضن 18بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىمروة يارس حسن179009 19بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىمروة جبر حنون477842 20بكالوريوس2زينب الكبر

هدير علي غضبان335608
ى 12747القادسيةأنبى 21بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىرقية عالء محمد537913 22بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىنور ليث يوسف245169 23بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىزهراء احمد حسن181189 24بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىنورالهدى خليل عبيد518631 25بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىمها ارحيم عبد181507 26بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىجنان نوري خضب 181213 27بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىزهراء محمد فيصل245160 28بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىصفية مهدي موس181380 29بكالوريوس2زينب الكبر

ي178458  حرتر
ن ن حسي  ى 12747القادسيةأنبىحني  30بكالوريوس2زينب الكبر

ن جليل179221 ى 12747القادسيةأنبىود حسي  31بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىسحاب حميد مراد178756 32بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىمريم محمد حمزة179209 33بكالوريوس2زينب الكبر

ي181559
ى 12747القادسيةأنبىهبة عبدالخرصن شمحن 34بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىروان بدر بعيوي245445 35بكالوريوس2زينب الكبر

ن جليل178660 ي حسي 
ى 12747القادسيةأنبىضن 36بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىرنا عقيل عبداالمب 381152 37بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىحال لفته حميد245699 38بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىشدن حسن دوش381228 39بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىامال عبدالزهرة وناس518082 40بكالوريوس2زينب الكبر

ن335734 ى 12747القادسيةأنبىشمس نارص حسي  41بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىهبه عالء عبداالمب 381242 42بكالوريوس2زينب الكبر

هبه داخل مكي179733
ى 12747القادسيةأنبى 43بكالوريوس2زينب الكبر

شكران هادي علي335773
ى 12747القادسيةأنبى 44بكالوريوس2زينب الكبر

زهراء علي عبدعلي178507
ى 12747القادسيةأنبى 45بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىفرح ابراهيم عبدهللا518103 46بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىزينب اكرم طارق335633 47بكالوريوس2زينب الكبر

ي كردي179189
ى 12747القادسيةأنبىنادية هاتن 48بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىمروة حامد وناس181478 49بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىايالف عبدالهادي شاكر335667 50بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىحوراء محمد عبداالمب 179330 51بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىطيبة ستار جبار334661 52بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىفاطمة عماد مهدي180215 53بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىصفا حسن حمود181129 54بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىصفا عدنان ابراهيم181313 55بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىرسى ستار جبار334657 56بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىرنا احمد رزاق178490 57بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىسارة نعمة حمزة245238 58بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىنورالهدى ماجد جبار178896 59بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىايناس حبيب ظاهر181551 60بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىازهار صبيح مكطوف294641 61بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىديار عبد الحسن حمود178937 62بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىفرح اياد عبدالكريم181555 63بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىايناس محمد نور381149 64بكالوريوس2زينب الكبر



ى 12747القادسيةأنبىصابرين نبيل ابراهيم245366 65بكالوريوس2زينب الكبر

يف178817 ى 12747القادسيةأنبىفاتن كامل رسر 66بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىهند فليح حبيب518615 67بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىدعاء تسجيل خرصن180677 68بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىمبن باسم جاسم518446 69بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىعلياء ماجد نارص180749 70بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىاسيل كريم عبيس181148 71بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىسارة تسجيل خرصن180682 72بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىزهراء سعد شاكر293805 73بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىرؤى لفته حميد518441 74بكالوريوس2زينب الكبر

 علي381235
ن ى 12747القادسيةأنبىصفا حسي  75بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىضفاف عبدالهادي شاكر245771 76بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىحنان حمزة مهوس180974 77بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىسها عادل حمزة180703 78بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىزينة احمد حسن181183 79بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىزينب حيدر يونس156402 80بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىنور خليل ابراهيم381212 81بكالوريوس2زينب الكبر

غفران هادي علي381269
ى 12747القادسيةأنبى 82بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىزينة نافع طاهر245883 83بكالوريوس2زينب الكبر

سالي طعمة وناس180675
ى 12747القادسيةأنبى 84بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىرند محمد جاسم294588 85بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىزينب سعد ونان334872 86بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىنورس عودة حمود335687 87بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىاطياف جليل حسن245623 88بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىرنا محمد رشيد181580 89بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىمريم هاشم شاكر518530 90بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىايثار ميثم نعمه181472 91بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىسارة كريم عباس351476 92بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىلمياء نافع طاهر245859 93بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىزهراء رحيم عبدالرضا335241 94بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىرسى وفاق فاضل244879 95بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىسحر حامد كطوف245642 96بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىرواء فليح حسن518641 97بكالوريوس2زينب الكبر

اس محمد نور244903 ى 12747القادسيةأنبىنبر 98بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىوقار عدنان عزيز180698 99بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىميس ثائر محمود181251 100بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىحوراء سعد شاكر178388 101بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىابتسام مهلهل صبخه335743 102بكالوريوس2زينب الكبر

ن زين العابدين جواد180350 ى 12747القادسيةأنبىحني  103بكالوريوس2زينب الكبر

براء علي صالح181133
ى 12747القادسيةأنبى 104بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىهبه عبدالرزاق مالك181074 105بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىسارة عودة حمود381246 106بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىفرقان غريب جالل181172 107بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىريا محمد رشيد181587 108بكالوريوس2زينب الكبر

ي178965
ى 12747القادسيةأنبىسارة جميل درتن 109بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىزينب رحمن شهاد180167 110بكالوريوس2زينب الكبر

 عبدعلي335285
ن ى 12747القادسيةأنبىرسى حسي  111بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىرسل حازم هالل178970 112بكالوريوس2زينب الكبر



ن عبدالزهرة179344 ى 12747القادسيةأنبىرغد حسي  113بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىدعاء ناظم عذاب179276 114دبلوم2زينب الكبر

ن كريم محمد381169 ى 12747القادسيةأنبىياسمي  115دبلوم2زينب الكبر

ن عباس381240 ى 12747القادسيةأنبىضح حسي  116دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىمريم ثامر حميد293667 117دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىهبة احمد سلمان180612 118دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىهند شعالن هادي180898 119دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىرانيا لفته حميد245707 120دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىفاطمة عباس ستار181454 121دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىتمارة مهدي محيمد245123 122دبلوم2زينب الكبر

ن فاضل335268 ى 12747القادسيةأنبىعال حسي  123دبلوم2زينب الكبر

نجالء جدعان علي178980
ى 12747القادسيةأنبى 124دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىزهراء ستار جبار335464 125دبلوم2زينب الكبر

ن سعدون181493 ى 12747القادسيةأنبىنور حسي  126دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىنور صالح كاظم381281 127إعدادية2زينب الكبر

ي جواد كاظم334592
ى 12747القادسيةأنبىتف  128إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىزينة سالم سعيد180811 129إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىفاطمة محمد جبار245544 130إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىشهالء فليح حسن518647 131إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىزينب صالح رزاق381273 132إعدادية2زينب الكبر

ن هادي180979 ى 12747القادسيةأنبىبتول حسي  133إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىنور مخلص جالوي253984 134إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىعذراء كريم سعد518481 135إعدادية2زينب الكبر

ي كاظم181464 رسى نبر
ى 12747القادسيةأنبى 136إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىارساء طالب صالح518704 137إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىحال رزاق جبار381226 138إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىرؤى نافع طاهر245897 139إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىارساء شيود موس179134 140إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىتقوى عادل عبد518564 141إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىحوراء فليح حسن518633 142إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىزينب يارس حسن179034 143إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىبراء فاهم ثعبان294881 144إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىنور ماجد حميد181541 145إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىديار حسن هادي178992 146إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىفاطمة عامر اسماعيل381186 147إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىلمياء جبر شمران538028 148إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىالزهراء حيدر حمزة518648 149إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىزينب عامر اسماعيل381223 150إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىرسى محمد نعمة178592 151إعدادية2زينب الكبر

ن مرصن335277 ى 12747القادسيةأنبىحوراء حسي  152إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىفرقان باسم جابر294504 153إعدادية2زينب الكبر

ن294463 ى 12747القادسيةأنبىنور صفاء حسي  154إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىديانا رياض جابر381230 155إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىرسل قاسم جياد245750 156إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىدعاء فليح حسن518637 157إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىلببن محمد نعمة178584 158إعدادية2زينب الكبر

ن180909 ى 12747القادسيةأنبىرسى نجاح حسي  159إعدادية2زينب الكبر

 علي نعمة181246
ن ى 12747القادسيةأنبىهيلي  160إعدادية2زينب الكبر



ى 12747القادسيةأنبىوديان كاظم راشد335662 161إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىنور سالم سعيد180784 162إعدادية2زينب الكبر

ي هادي294893
ى 12747القادسيةأنبىسماهر حسوتن 163إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىنبا خليل ابراهيم381217 164إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىفاطمة احمد حسن294798 165إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىزهراء حيدر يونس380939 166إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىرسى نافع طاهر245904 167إعدادية2زينب الكبر

ي178632
ى 12747القادسيةأنبىريا يقضان هاتن 168إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىرسل محمد جاسم181434 169إعدادية2زينب الكبر

ى شليح غايب181536 ى 12747القادسيةأنبىبرسر 170بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىايناس حمودي عبد381203 171بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىامنة طالب مدلول179312 172بكالوريوس2زينب الكبر

ن334885 ى 12747القادسيةأنبىنادية مالك حسي  173بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىوفاء هاتف جواد381174 174بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىجيهان كاظم محمد245587 175بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىصهباء عبدالعظيم امانة180814 176بكالوريوس2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىسوزان جمعة كاظم245207 177دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىجنان صالح عباس181329 178دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىفيحاء مالك رسحان518559 179دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىسناء زغب  ثجيل294685 180دبلوم2زينب الكبر

ن179800 ى 12747القادسيةأنبىزينب عليوي حسي  181دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىهناء عودة وداعة261918 182دبلوم2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىزينب زكي مكي181066 183إعدادية2زينب الكبر

ى 12747القادسيةأنبىايمان صاحب عنون245223 184إعدادية2زينب الكبر

1دكتوراه2الدغاره 32748القادسيةذكرحيدر سواري راهي253634

2ماجستب 2الدغاره 32748القادسيةذكرقضي زكي عبداالمب 253625

3ماجستب 2الدغاره 32748القادسيةذكرمصطفن خليل محمد320750

 عبدعلي253613
ن 4بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرصدام عبدالحسي 

5بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرستار بهو فرعون319733

6بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكررحيم شالل حسن253626

7بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعباس هندل جبر253621

8بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعباس حميد عباس253119

9بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرجبار صاحب عبد253127

10بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكركريم كزار خسباك381932

11بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرخليل طالب طاهر237713

12بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكراحمد مهدي هادي252815

13بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرلوى سالم محمد253628

14بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكررسحان شنبارة نارص253639

15بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكراكثم اركان علي253632

16بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعدي زكي عبداالمب 253648

17بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرامجد حميد جواد556792

18بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعماد نعمة عباس293661

19بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرقيرص فالح هادي293778

20بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعباس فاهم كاطع381901

21بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرقاسم كريم علي253297

22بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرحارث ذياب خزعل253273

23بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرسعد فالح هادي253630

 عبدعلي253286
ن 24بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرضياء حسي 



25بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكروسام محمود عيىس253234

26بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرسالم خزعل مكلد321389

27بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعبداالله كاظم مطلك253281

28بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعدي نعمة عباس556831

29بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعلي انور كاظم318889

30بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرمحمد حاكم عاجل501846

31بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكريونس هادي علي320823

32بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرصالح مهدي رزج253649

33بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرمهند حاكم معضد253118

34بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكررعد كريم ضمان253125

35بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرفراس هاشم غانم253609

36بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعلي كامل صاحب252985

ي محيل381345 37بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعمار مب 

 عبدعلي253263
ن 38بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرمرتضن حسي 

39بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرمصطفن باسم هادي253619

40بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعباس حاكم عاجل293918

41بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكركرار علي عبيد501703

42بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرضياء طالب مشب 253126

43بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرمراد محسن جابر252854

44بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرحسام عباس عبد253121

45بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرمصطفن حمزة كاظم252821

ي253122
ن
46بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعالء صبار صاف

47دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرعادل جبر عليوي321446

48دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكراحمد ناظم عزيز501963

49دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرغالب كريم عبود253635

50دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرنعمان ابراهيم عبيد381497

51دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرصاحب معضد حسن253615

52دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرهاشم محمد نعمة253055

53دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرسمب  جواد حسون253640

54دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكراثب  سامي عبد319147

55دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرعلي غزاي عبد253242

ى جساب556759 56دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرمحمد مب 

57دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكراحمد رضا حسن253643

58دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرحسن نارص فرحان253623

59دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرعلي هندل جبر253637

60دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكراحمد عباس هاشم253097

61دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرمرتضن مجهول غائب293912

62دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكريارس فضالة ثجيل499854

63دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرعلي محمد طالب381924

64دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرامب  باسم غانم252860

65دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرنورالدين اياد عبد320867

66دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرمحمد سالم جالب253610

ن وناس253603 67دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكراحمد حسي 

68إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكركريم شالل حسن253617

69إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرعبداالمب  محمد دوحان253612

ن كاظم253607 70إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرمحمد حسي 

71إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرمحمد حبيب موس499524

72إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكراحمد عبد طالب501980



1ماجستب 2الدغاره 32748القادسيةذكركرار حازم سالم499468

ن500566 2ماجستب 2الدغاره 32748القادسيةذكراحمد كريم حسي 

3دبلوم عالي2الدغاره 32748القادسيةذكرحيدر سالم حسان253059

4بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكروسام سعدي ناظم252830

5بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرحيدر حميد كامل253259

6بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكراسعد مخلص كامل252285

7بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكروليد فراك عبد253761

ي293746
8بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعلي عبدالكريم راضن

ن253741 9بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرسالم ناظم حسي 

10بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرمحمد كريم عبد293530

11بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرسعيد جاسم محمد252274

12بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكررباح ظاهر صخر252271

13بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرحسام عيىس جبر501831

14بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعلي محسن جاسم501789

15بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكربسام مظهر موس501771

16بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعلي اياد عبدالسادة252946

17بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعلي سمب  غانم253315

18بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعمار محسن وحيد556711

19بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرامب  شفيق فاضل253299

20بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرمؤيد مهدي صالح501755

21بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكراحمد مطرسر فرحان253295

22بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرمهدي كاظم ناعور501948

ي فالح حسن253730 23بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرناجر

ي عبد501966 24بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكراحمد مب 

25بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرمحمد جواد كاظم321548

26بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرصالح سلمان جبار501684

27بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرسيف اركان محمد318587

 علي جياد253764
ن 28بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرحسي 

29بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرهاشم عباس كاظم319092

30بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرلؤي جميل ابراهيم381921

31بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرصادق ذياب خزعل320624

غام سالم حمزة501935 32بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكررصن

33بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرظافر رحمن عبدالحمزة319023

34بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرطارق محمود عيىس501958

ن كامل صاحب253265 35بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرحسي 

36بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرمرتضن عبداالمب  محمد253241

37بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرمحمد سالم جبر499537

38بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرحيدر باسم مهدي253755

39بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكروسام ناظم كريود319947

40بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرسعدون كريم عبد253314

41بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرمهند عباس حسن253605

42بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكروسام حمد جبر252278

43بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرحسن حميد عبدعون253277

44بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكركرار عبدالوهاب عبدالرزاق253774

ي321479
 
 علي رزوف

45بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرمصطفن

46بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكراحمد عبدالباسط رحيم253336

47بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرمثبن عطية خزعل253275

ي نارص501814 48بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعلي صبر



49بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرطيف باسم هادي253716

50بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعالء انور صاحب293695

ن319424 غام علي حسي 
51بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكررصن

52بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرنور كريم شالل253714

53بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعماد عنيد جمر252941

54بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكررعد جبار حمزة253066

55بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرمهدي جهادي عبد320206

56بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرهمام محمد جواد252284

57بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعلي فالح كاطع253313

58بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرحيدر جبار عبدالسادة253711

59بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكركرار محمد جواد252928

60بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعلي سالم نوري253746

61بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعلي جليل طالب253326

62بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكراوس محمد عبد253283

63بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرمنصور كاظم جواد253779

64بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكروائل الزم جواد499639

65بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرمحمد ضحوى غدير501937

66بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرضياء حمزة عبدالزهرة501976

 عبدعلي253288
ن 67بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرسجاد حسي 

68بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعبدهللا عباس عزوز501782

69بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرسالم رعد رحمان293498

70بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرفالح كريم نعمة320565

71بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعادل يوسف جبر253752

72بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكررسمد ناظم كريود320001

73بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكريامر علي عبدالحسن253760

74بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرصفاء فيصل حبيب253322

75بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعلي عبدالعزيز هادي319542

ن252273 76بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكراحمد فواز حسي 

77بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرظافر نجاح هادي253327

78بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرضياء رحيم دخيل253324

79بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكروائل اياد عبد319501

80بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكررامي حميد عباس252974

81بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكراحمد محمد هاشم252926

 علي كردي556859
ن 82بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرحسي 

83بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكربهاء ترمن محسن253600

84بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرمصطفن محمد جواد253270

85بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعلي صبار جودة253325

86بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكركريم حسن كريم253768

87بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرمرتضن غالب كريم253723

88بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرغدير عباس جبر253292

89بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرمحمد جابر عويز253707

90بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكراحمد سلمان عبداالمب 320163

91بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرزياد فراك عبد253337

92بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكررائد عكاب حسن252971

93بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعلي نعيم هارون253733

94بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرحسن جمعة مشب 253319

95دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرحيدر حازم جواد253722

96دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرحليم كاظم شياع253320



97دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكررافد رحمن عبدالحمزة319334

98دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرمحمد اعالن حسن252996

99دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرمنترص محمد نعمة253063

100دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرازهر حيدر حميد253772

101دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرحسن يوسف جبر556741

102دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرعبدهللا يحب  عبدالكاظم253725

103دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرصادق علي عبدالحسن253758

ن253098  عالء حسي 
104دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرمصطفن

ي320032
105دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرصفاء عبدالكريم راضن

ن253321 106دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرحسن محمد عبدالحسي 

107دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرامجد صباح عودة253334

108دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكررياض عنيد جمر253333

109دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرعلي عطية خزعل253735

ن عيىس شمران253331 110دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرحسي 

111دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرفراس راسم كردي253738

112دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرمحمد سالم نوري253743

ن253328 113دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرحسام حسن حسي 

114دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرلؤي ابراهيم عبد253753

115دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرسجاد محمد طالب501629

 عبدعلي253287
ن 116دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرمحمد حسي 

117دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكراديب احمد زيدان293929

118دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكربهاءالدين محمد جواد253728

119إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرعباس طالب علوان381929

120إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرمصطفن قحطان عبدالحمزة293443

121إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرباقر عادل جبر253271

122إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرفراس كريم جساب252967

123إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكركرار حيدر محسن253060

124إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرسجاد جاسم رحم556749

125إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرجاسم محمد عبود252947

126إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرسجاد كريم عبد252936

127إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرقيرص باسم مهدي252791

128إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكراركان سلمان مشب 252836

129إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرجالل ناظم كريود252874

130إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرمؤمل فالح حسن319120

131إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرسجاد عادل جبر321362

132إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكركامل خضب  عباس253057

133إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرمحمد كريم يحب 253719

ن حليم محسن556724 134إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرحسي 

ن252959 135إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرمرتضن محمد عبدالحسي 

136إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكريوسف سمب  عبدالهادي253329

137إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرجعفر نجم عبد252289

138إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرمحمد كريم جبر253065

139إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرلقمان عيىس شمران556867

140إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرفيصل ضايع سلمان252277

141إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرنجاح نعيم نارص253056

142إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرمحمد محسن جاسم501960

143إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكريوسف رحيم مجيد556708

144إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرعباس محمد كاظم381395



145إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرماهر كاظم دروش252948

ن جبار عبد501649 146إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرحسي 

147إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكركرار باسم غانم252265

148إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرعبدهللا باسم سالم253298

149إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكراحمد هاشم كردي321255

150إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرسجاد باسم غانم252263

ن لفته عبدالحسن252867 151إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرحسي 

152إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرعبدهللا راسم جواد252964

153إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرعلي غالب كريم252269

154إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرازهر شاكر مهدي293632

155إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرعباس قاسم عيىس252826

ن راسم مالح252276 156إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرحسي 

157إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرفراس علي عبدالرضا252917

158إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرعالء جابر عبدالزهرة252924

159إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكراحمد جبار صاحب252293

ي252954
160إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكراحسان عبدالكريم راضن

161إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرمرصن محمد رزاق501971

162إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرمحمد جاسم كردي253100

ن253750 ن صادق عبدالحسي  163إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرحسي 

ن محسن جاسم501804 164إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرحسي 

165إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرمصطفن فليح عالوي293720

166إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرعبداالله وسام محمد252283

167إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرخضب  عباس ناظم252953

168إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرعباس راسم كردي252267

ن كاظم252966 169إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرمحمد عبدالحسي 

ن252962  محمد عبدالحسي 
170إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرمصطفن

ن عبد501750 171إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرسجاد حسي 

172إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرعلي حمزة بدر252280

173إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرحيدر رحيم شالل252994

174إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرعباس نجم عبد253318

175إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرحيدر عبداالمب  جاسم501989

176إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكراحمد اكرم عبدهللا252287

177إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرثامر خضب  عباس253058

178إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرعباس راشد علي252997

ن احمد محمد253330 179إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرحسي 

180إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرعبدهللا سعدي حسون252297

181إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكركرار حميد كامل321422

182إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرمقدس باسم كردي252943

183إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرازهر عباس جبر253290

184إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرباقر كريم محسن319856

185إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرسجاد مهدي رزج252968

186إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرهشام رسول جبر252992

187إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرمسلم حسن جواد253332

188إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرعلي طالب مزهر293603

ي محمد501940 189إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرمالك خب 

190إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرعلي سعدي ناظم252999

191إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرعلي احمد سفب 253775

192إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرمؤمل حاكم عاجل252281



ن قاسم عبدالسادة252931 193إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرحسي 

194إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرمصطفن رزاق حسون252933

195إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرمصطفن سالم رحم501715

196إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرسجاد كامل صاحب321592

197إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرطه كاظم ديوان252921

198بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرفخري جبر جاسم253262

199بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرفارس سالم محمد253099

200بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرمحسن عبدهللا جبر253765

201بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكرعباس كاظم جودة253598

202بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةذكراركان محمد كريود318546

203دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرفراس تايه جاسم253317

204دبلوم2الدغاره 32748القادسيةذكرعامر حمزة صبيح253338

205إعدادية2الدغاره 32748القادسيةذكرحيدر عجىمي جبر252915

1بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىافراح كاظم شياع253069

2بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىهند قيس عبد319438

3بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىاالء كاظم حاجم253116

4بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىوفاء جواد كاظم253115

5بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىعاصمة شاكر حسن253107

6بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىمروة وليد مجيد321507

7بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىلمياء شاكر مطلك253254

8بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىلمياء رحمن مهدي253113

9بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىنورس محمد حسون253102

10بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىهدير محمد عبدالزهرة253106

11بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىايمان شاكر مطلك253280

12بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىخولة عبدالزهرة صخر253103

13بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىايمان فالح حسن253130

ن499492 14بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىسماح سالم حسي 

15بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىاسماء مجيد جابر253067

حنان علي جابر253108
16بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبى

جنان علي جابر253110
17بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبى

18بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىكفاء مجيد جابر253068

19دبلوم2الدغاره 32748القادسيةأنبىكواكب نعمة عباس253237

20دبلوم2الدغاره 32748القادسيةأنبىابتسام نجم عبد253293

21دبلوم2الدغاره 32748القادسيةأنبىرقية طالب دفار293892

22دبلوم2الدغاره 32748القادسيةأنبىهديل محسن وناس556704

23دبلوم2الدغاره 32748القادسيةأنبىدعاء بدر جواد253248

24دبلوم2الدغاره 32748القادسيةأنبىسعاد عبدهللا واوي253101

ن فرحان253111 25إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىجنان حسي 

26إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىانسام قاسم عبد253129

1بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىزينب سالم حسان253140

رسل محسن علي501983
2بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبى

3بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىزينب جواد كاظم320060

4بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىزينب شاكر طالب253239

5بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىمريم سمب  جواد253145

6بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىنرسين نوماس حمد252864

7بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىسحر عدنان نارص252998

8بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىنبا قحطان عبدالحمزة252850

9بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىدعاء معن موجد253284



10بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىلمياء سمب  غانم253156

11بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىايمان صالح كاظم253147

12بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىابتسام قاسم هادي253289

13بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىغفران بدر جواد319659

ن حليم محسن556734 14بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىبني 

15بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىصفا محمد جواد253269

16بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىرويدة عكاب حسن253038

17بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىوفاء جابر عبدالزهرة253177

18بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىرقية نجم عبد253143

19بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىنرسين تاية جاسم253153

20بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىايات وفيق فاضل253245

21بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىدعاء رحيم شالل253172

22بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىزهراء شاكر محيسن253168

23بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىشيماء مهدي عبدزيد253151

24بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىاالء محمد صالح253210

25بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىمريم رياض كامل556801

26بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىدعاء حيدر جاسم253032

27بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىزهراء فوزي حميد253163

28بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىاغادير راسم مالح252902

29بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىسكينة رياض كامل556809

30بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىرندة طالب مشب 253158

31بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىسكينة عبدالحمزة رزاق253178

32بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىحنان كاظم مهدي253175

33بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىغيداء راسم كردي321106

34بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىفاطمه محمد هادي253165

صدى زكي عبداالمب 253238
35بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبى

36بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىختام فاضل شهيد237720

37بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىدعاء عبدهللا خزعل253170

38بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىختام عبدهللا واوي253646

39بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىايمان نارص عبدهللا501764

40بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىارساء حسن كاظم321031

41بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىزهراء محمد عبد253117

ن499476 42بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىفريال سالم حسي 

43بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىميسم كاظم شاكر253150

ق حميد كامل253256 44بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىاستبر

45بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىشهالء رحيم شالل253173

46بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىانسام بدر جواد253015

47بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىعلياء سمب  غانم253279

48بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىنور محمد مجباس253249

49بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىنهلة كلف عبدالهادي319175

50بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىسارة نعيم هارون253013

51بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىرغد عكاب حسن253164

52بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىهيام حمزة سلمان253160

53بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىزينب يحب  صاحب253007

54بكالوريوس2الدغاره 32748القادسيةأنبىريام عبدالرضا كاطع253174

55دبلوم2الدغاره 32748القادسيةأنبىمبن يوسف جبر556746

56دبلوم2الدغاره 32748القادسيةأنبىسمية محمد هادي556716

ن253296 ن محمد عبدالحسي  57دبلوم2الدغاره 32748القادسيةأنبىبني 



58دبلوم2الدغاره 32748القادسيةأنبىوسن قيس عبد253142

ن هاشم كردي253161 59دبلوم2الدغاره 32748القادسيةأنبىحني 

60دبلوم2الدغاره 32748القادسيةأنبىساجدة ضايع سلمان253041

61دبلوم2الدغاره 32748القادسيةأنبىرشا جواد كاظم253149

ن مالك فرحان253645 62دبلوم2الدغاره 32748القادسيةأنبىياسمي 

63دبلوم2الدغاره 32748القادسيةأنبىبيداء نعمة شدهان253152

64دبلوم2الدغاره 32748القادسيةأنبىرسل قاسم عبد253004

ي553752 65دبلوم2الدغاره 32748القادسيةأنبىعال حيدر خب 

66إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىنورة مجيد جابر252883

67إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىضح محمد حسون253155

68إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىمروة يارس هلوس252896

ن زامل252268 69إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىاالء حسي 

70إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىسارة عبدالجبار مهدي253255

71إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىعذراء محان اسماعيل252889

72إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىمريم جالوي شهيد501951

ن عزيز عباس252988 73إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىبني 

74إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىسحر جمعة مشب 253282

75إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىرقية هيثم كسار319938

76إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىسحر محسن جابر252899

77إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىكوثر عايد جبار381422

78إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىافراح مايع سلمان253157

79إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىنورالهدى الزم سالم253024

80إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىنور سمب  جواد252880

81إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىايناس بدر جواد501968

ن499776 82إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىصابرين سالم حسي 

83إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىنرجس قحطان كاظم253162

84إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىغفران جابر عبدالزهرة253167

فاطمة هادي علي253183
85إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبى

86إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىرتاج وسام محمد253018

87إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىزينب جمال كريم253010

عذراء علي جياد253011
88إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبى

89إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىارساء حليم محسن556728

90إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىزينب عباس كاظم253028

ن253144 91إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىفاطمة محمد عبدالحسي 

92إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىزينب علي جياد318703

93إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىزهراء عباس جابر318974

94إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىاالء وفيق فاضل253251

95إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىزهراء عالوي حسن253012

96إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىزهراء لزام موس253014

97إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىمريم صالح مشب 499694

98إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىزهراء قحطان عبدالحمزة252847

99إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىنور جابر عبدالزهرة253166

100إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىمريم ابراهيم رحمن237168

ن499804 101إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىهجران سالم حسي 

102إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىزهراء جاسم محمد320290

ن253003 حوراء علي حسي 
103إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبى

ن كريم محسن319894 104إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىحني 

105إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىزينب نجم عبد252903



ن كريم محسن253266 106إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىبني 

107إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىغسق حميد كامل321445

108إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىبشائر جواد كاظم253181

ن499814 109إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىفرقان سالم حسي 

ن عبدالكريم عبد318751 110إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىبني 

دعاء علي جياد318783
111إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبى

112إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىفاطمه سمب  جواد253009

113إعدادية2الدغاره 32748القادسيةأنبىاحالم عبد محمد252840

1بكالوريوس2سومر 32749القادسيةذكرمحمود موس حجيل318430

2بكالوريوس2سومر 32749القادسيةذكرنعيم فزع عجد477798

ن حمزة عودة283447 3بكالوريوس2سومر 32749القادسيةذكرحسي 

ن دخيل282902 4دبلوم2سومر 32749القادسيةذكرعالء حسي 

5دبلوم2سومر 32749القادسيةذكرفاضل جزار حسن282969

6دبلوم2سومر 32749القادسيةذكرصالح مهدي فزع283415

ن حمزة عيدان282980 7دبلوم2سومر 32749القادسيةذكرحسي 

 علي283477
ن 8دبلوم2سومر 32749القادسيةذكركاظم حسي 

9إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرحامد فضيل خشمان282703

1بكالوريوس2سومر 32749القادسيةذكرصادق فليح حسن283431

ي عواد عبدالحسن283341
2بكالوريوس2سومر 32749القادسيةذكرهاتن

3بكالوريوس2سومر 32749القادسيةذكراحمد رباح ابراهيم283492

4بكالوريوس2سومر 32749القادسيةذكرمرتضن امب  رحمن283247

ن282714 5بكالوريوس2سومر 32749القادسيةذكرحسن برهان عبدالحسي 

ن283525 ة حسي  ن 6بكالوريوس2سومر 32749القادسيةذكرقحطان حمب 

ن382914 7بكالوريوس2سومر 32749القادسيةذكرزكي عبيد حسي 

8بكالوريوس2سومر 32749القادسيةذكرحسن علي عبد283563

9بكالوريوس2سومر 32749القادسيةذكرسعد عبادي سعدون282808

10دبلوم2سومر 32749القادسيةذكرمحمد علي جواد282937

11دبلوم2سومر 32749القادسيةذكرزين العابدين كريم هاشم282735

12دبلوم2سومر 32749القادسيةذكرحيدر سلمان زاير358172

13دبلوم2سومر 32749القادسيةذكرمصطفن عواد عبدالحسن282745

14دبلوم2سومر 32749القادسيةذكرعبدالهادي صالح قيطان282880

15إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرمحمد حسن حمزة283512

ن283023 16إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرسلطان عبيد حسي 

17إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرمصطفن فاضل جزار282951

ن جواد كاظم282928 18إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرحسي 

19إعدادية2سومر 32749القادسيةذكراحمد كاظم محي357794

20إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرمصطفن مهدي مطرسر283009

21إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرصادق عباس حمزة282829

22إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرحسن نعمان ابراهيم381509

23إعدادية2سومر 32749القادسيةذكركرار هاشم شعيوط358575

ن حمزة283278 24إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرعلي حسي 

ن282797 25إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرعالء رحيم حسي 

 علي عبدالسادة282692
ن 26إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرحسي 

ن صالح قبطان282894 27إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرعبدالحسي 

28إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرحيدر طالب ناطور283685

29إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرصادق علي جواد283377

30إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرسعد عليوي حريب282751

ن282773 ن عليوي حسي  31إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرحسي 



32إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرمنصور كريم يارس283178

33إعدادية2سومر 32749القادسيةذكركاظم جواد تاية283460

34إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرعباس خضب  هاشم283238

ن283394  علي حسي 
ن 35إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرحسي 

36إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرعلي جواد كاظم282755

37إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرجعفر عباس حمزة283572

ن282837 38إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرمحمد عالء حسي 

39إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرحمزة مغب  هاشم282788

40إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرحمزة داوي داهي282695

41إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرصالح عبد جاسم282731

42إعدادية2سومر 32749القادسيةذكرفرحان هندي كاطع282683

1بكالوريوس2سومر 32749القادسيةأنبىرنا محمد صيهود283584

2دبلوم2سومر 32749القادسيةأنبىوردة فزع عجد477803

1إعدادية2سومر 32749القادسيةأنبىتبارك عباس حمزة282820

1ماجستب 2شافعيه 12750القادسيةذكرصدام كاظم محمد159960

ن اسماعيل يحب 529001 2ماجستب 2شافعيه 12750القادسيةذكرحسي 

ي مخيف160718
 
3بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرطارق عبدالباف

4بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرجابر عبدالكاظم خربيط159548

5بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكركلف عبد رشيد333835

6بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرجالل عبد رشيد333774

ن عظيم خومان529005 7بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرحسي 

8بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرعلي نجم عبيد159381

9بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرعالء هادي هجول158762

10بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرحبيب محمد جودة159542

11بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرقائد صباح حمزة333787

12بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرسعد كاظم سلطان159353

13بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرعادل حافظ عيدان160794

14بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرغزوان كاظم كحيوش159238

ن عبيس381835 15بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكركرار حسي 

16بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرعباس خضب  فرحان295775

17بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكراحمد جابر مهدي529041

18بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرفاضل كاظم محمد159982

19بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرعصام حافظ عيدان159938

20بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكركاظم هادي زغب 295620

21بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرابراهيم نعمة خومان160185

22بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرمحمد رياض علي295435

23بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكررصد باسم كريم160417

24بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرمصطفن طارق ادريس337206

اد159463 25بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرامب  دوالب رسر

26بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكركريم خماط خابط160428

27بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرسجاد نعمة خومان295849

28بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرغيث سالم عزيز333885

29بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكراحمد عيىس علوان381714

30بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرمحمد ماجد كريم160769

31بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكربسام محمد عبدالرضا159972

32بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكربشار حميد شياع529009

33بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرعباس كريم عنيفص160269

34بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرسعد شالل سهر160012



35بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرعباس موس حذية159275

36بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكراحمد ناظر عبدهللا158724

37دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكرامب  كريم علوان159613

38دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكرعلي كريم دهش160680

39دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكرباسم عبدالكاظم خريبط158814

40دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكرماهر صبار كاظم160825

41دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكرصدام حسن باضي159364

42دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكرمحمد عيىس علوان159917

ي صاحب529016 43دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكرعلي مب 

44دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكرمحمد عبدالرضا جبار160250

45دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكررافد جابر كاظم296120

ن جبار غضيب158686 46دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكرياسي 

47دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكرسعيد نعمة فاضل158739

48دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكربشب  خماط خابط160289

ن عيدان عبدالحسن158840 49دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكرحسي 

ن ملوح159455 50دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكرحيدر حسي 

51دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكراحمد تكليف كريم160709

52دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكرسامي فائز غانم528993

53إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرمهند جابر عبدالكاظم159558

 علي عظيم159295
54إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرمرتضن

ن528986 55إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرعلي محمد حسي 

56إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرضياء علي عظيم160787

1بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرعبدهللا كاظم فجر160934

2بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرعلي عيىس علوان382884

3بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرمحمد مشكور حاشوش528985

4بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرعلي حسن نعيم529034

5بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرماجد حامد تيموز333877

6بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرمصطفن كاظم نارص157479

ي159482 7بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرسجاد عبد مب 

8بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرحيدر علي حمزة157332

9بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرجاسم محمد خابط183980

 صالح غالي337217
ن 10بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرحسي 

11بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرعلي حسن باضي333809

12بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرنصب  طالب مراد160383

13بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكروليد حميد كاطع160364

14بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكراحمد طعمة كاظم160340

ي مخيف159528
 
15بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرحيدر عبدالباف

16بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرمحمود جاسم حمود158048

17بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرجعفر علي عايد160302

18بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرقحطان مؤيد عظيم337291

ن سوادي هدهود159448 19بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرحسي 

20بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرمحمد رهبان موس159988

21بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرجعفر تركي سعران333792

22بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرمجبل لفته رسداح333860

23بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرمصطفن سالم مراح160318

24بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرمحمد علي شعالن160262

25بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرعلي حميد شياع159603

26بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرمحمدعلي رحيم محمد556988



27بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرعلي سالم طيار159569

28بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرهناء طارش عبدزيد333826

29بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكراحمد رسحان موس160105

30بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرعلي رزاق فريد159373

31بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرصباح حامد علي333855

32بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرمحمد ابراهيم جابر333815

33بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرمحمد جاسم محمد381866

34بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكريوسف جواد كاظم158798

35بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرعالء ثامر عبد160200

36بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرمحمد عبدالحمزة كطوف157579

37بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرعلي فرحان موس529012

38بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةذكرحسن خضب  فرحان159306

ن زايد333847 39دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكرمحمد عبدالحسي 

ي328347
40دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكراحمد عبدالسادة راضن

41دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكرعلي احمد عبد157787

ن ثائر عريف160790 42دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكرحسي 

43دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكرنصب  ساجت هداد160064

44دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكرمصطفن حازم عبدالكاظم295559

45دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكرمرتضن كاظم محمد159346

46دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكرحيدر راهي جوير333865

ي مخيف296051
 
47دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكرسالم عبدالباف

48دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكروائل احمد عبد157608

ن نعيم157550 49دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكرعالء حسي 

50إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرحسن حبيب محمد333821

 باسم غالي183814
ن 51إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرحسي 

52إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرمرتضن سالم مراح295342

53إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرمحمد فائز غانم529031

54إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكركرار جفات زغب 337225

55إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرمسلم قضي فاهم159714

 علي كريم160658
ن 56إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرحسي 

نع337262 57إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرمحمد رعد كنب 

58إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرعجيل شالل سمر157431

ن عزيز157599 ن ياسي  59إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرحسي 

60إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرمنتظر حمزة هداد337200

ن جاسم عبدعون159436 61إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرحسي 

ن خضب 337232 62إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرنصب  حسي 

63إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكركاظم فارس شاوش160949

64إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرعلي عماد عزاوي160002

65إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرعلي عباس جابر159640

66إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرحسن جاسم محمد333747

67إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرعلي جاسم محمد295900

68إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكراحمد ثامر فرحان295527

69إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرهيثم ابراهيم شعالن381741

ن رحيم محمد541491 70إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرحسي 

ن كلف عبد296097 71إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرحسي 

72إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرجواد ناظم مطلب159206

73إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرعباس كاظم جابر160808

74إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرمرتضن حازم عبدالكاظم159426



75إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكراكرم حافظ عيدان295450

76إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكراحمد ثائر عريف160800

ن فائز غانم529037 77إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرحسني 

78إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرعلي ثائر عريف337280

79إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرحسن سلمان بعيوي333879

80إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكركرار كاظم جابر160698

ي حمزة159521 81إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرقاسم زاجر

82إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرمنتظر نعمة خومان381904

83إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرمثبن نور حمزة541489

84إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرساجد جابر كاظم295709

85إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرامجد رحمن عيدان333830

86دبلوم2شافعيه 12750القادسيةذكرجاسم محمد عبيد159335

87إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرعقيل حافظ عيدان159948

88إعدادية2شافعيه 12750القادسيةذكرعلي حسن مرزوك160815

1بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةأنبىسعدية عبد رشيد520252

2بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةأنبىسهاد عبد رشيد333778

3بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةأنبىدنيا دخن فهد333843

4بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةأنبىنرسين عادل خنيطل160281

5بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةأنبىعذراء باسم كريم160038

6بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةأنبىندى صبار كاظم160408

7دبلوم2شافعيه 12750القادسيةأنبىنضال برهان محمد537909

8دبلوم2شافعيه 12750القادسيةأنبىخولة عبدهللا صالح159805

9دبلوم2شافعيه 12750القادسيةأنبىنعيمة زايد رضا160436

10إعدادية2شافعيه 12750القادسيةأنبىفرات كدر كريم159257

11إعدادية2شافعيه 12750القادسيةأنبىنور نصب  طالب160394

اس هادي هجول159219 1ماجستب 2شافعيه 12750القادسيةأنبىنبر

2بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةأنبىمنال كاظم عايد160903

3بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةأنبىمبن حميد شياع159625

ايفان عبدعلي حامد160449
4بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةأنبى

5بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةأنبىنباء حيدر طالب160690

6بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةأنبىمبن عبدهللا عبيس157509

7بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةأنبىزهراء عيىس علوان159932

8بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةأنبىهديل حميد عبدهللا528995

9بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةأنبىحياة ماجد حميد160093

10بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةأنبىاالء حيدر طالب157400

اد طالب528989 11بكالوريوس2شافعيه 12750القادسيةأنبىسحر رسر

ايات علي كريم537908
12إعدادية2شافعيه 12750القادسيةأنبى

13إعدادية2شافعيه 12750القادسيةأنبىخولة محمد عبدالرضا160232

14إعدادية2شافعيه 12750القادسيةأنبىارساء كريم جبب 334463

15إعدادية2شافعيه 12750القادسيةأنبىاالء كريم جبب 183944

16إعدادية2شافعيه 12750القادسيةأنبىخديجة خالد حميد160029

17إعدادية2شافعيه 12750القادسيةأنبىصابرين طرخان كريم381919

18إعدادية2شافعيه 12750القادسيةأنبىزينب عبدالحمزة كطوف528987

19إعدادية2شافعيه 12750القادسيةأنبىعذراء بدر وادي160941

20إعدادية2شافعيه 12750القادسيةأنبىنرسين جبار عجىمي529014

21إعدادية2شافعيه 12750القادسيةأنبىايات ماجد حميد160077

فاطمة سامي زوير557502
22إعدادية2شافعيه 12750القادسيةأنبى

23إعدادية2شافعيه 12750القادسيةأنبىخديجة طرخان كريم337247



1دكتوراه2شاميه 22752القادسيةذكرفرقد عبود عواد235467

2ماجستب 2شاميه 22752القادسيةذكررائد حميد عبد220193

3ماجستب 2شاميه 22752القادسيةذكركاظم حياوي فليح268196

4ماجستب 2شاميه 22752القادسيةذكرنوفل عدنان فليح285387

ن307722 5ماجستب 2شاميه 22752القادسيةذكرمسلم عقيل عبدالحسي 

6ماجستب 2شاميه 22752القادسيةذكررسول وداي متعب267928

7ماجستب 2شاميه 22752القادسيةذكرضامد عبود عواد204970

ن هادي عباس539764 8ماجستب 2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

9ماجستب 2شاميه 22752القادسيةذكرمرتضن عدنان فليح205893

ي383906
10دبلوم عالي2شاميه 22752القادسيةذكركريم محمد راضن

11بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرشهيد عباس جبار220147

12بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرليث جواد كاظم225522

13بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعباس فلفل عبد232257

14بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرجبار كاظم حسون209512

15بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرناظم جليل شهيد386694

16بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعبدالمنعم غازي مطلب387838

17بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراحمد عبدالرضا صيهود220071

ن هاشم حسون220529 18بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

19بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحسن عبد العالي كاظم235004

20بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرقاسم عزيز كاظم220100

21بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرنذير جليل محمد267938

22بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعدي هادي يوسف209417

23بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعباس يوسف مهدي205827

ن لطيف محمد205335 24بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

25بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعلي حمود جلهام205838

ي عبدالحسن226274 26بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمثبن مب 

ي285813
27بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرفالح عبدالحسن هاتن

28بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعلي سلمان حسن378340

29بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرسعدون هادي يوسف209679

30بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعلي كاظم موس232197

ي عيدان494072 31بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعلي مب 

32بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرصادق كاظم عبد307262

33بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد عواد خزيم213171

ن213233 ن نعمة حسي  34بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

35بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراحمد جواد شخب 267990

36بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمهند سلمان هادي307763

37بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرغدير عبدالكاظم جعفر433084

38بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمهند عبود علي220189

39بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعقيل فتالوي صدام268156

40بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحسن كاظم عبد235454

41بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراياد عبد فليح386791

42بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمازن لفته جبار268560

ن521261 43بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراحمد نجم شني 

44بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعامر حياوي فليح268034

45بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراحمد مطلب حسن267947

ن220441 46بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعدنان نجم شني 

47بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعايد عيدان عبد220115

48بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراحمد خالد فرمان270097



49بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراسامه فاضل لفته220175

50بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرماهر محسن رحيم268123

51بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحيدر عبدالصاحب كاظم495311

52بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعباس كاظم حسن205834

53بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعلي حنتو عبد227095

54بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكررافد حميد عبود220200

55بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد قابل عبد268074

56بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكررافد حميد عبد306677

57بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرفاضل هاشم حسون231214

58بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعلي كاظم عبيد213024

ن209445  علي عبدالحسي 
ن 59بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

60بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرفالح حسن كاظم268521

ن مرهون235411 61بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحيدر عبدالحسي 

ن جدوع عبدالرضا209676 62بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

63بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد جعفر عبدعلي381431

64بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمقداد عبد فليح205324

65بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراحمد اياد عبدالعباس212982

66بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعلي جمال عبد268007

67بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد حميد عبود235317

68بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمنتظر حسون بجاي220166

69بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد جودي مرهون267922

70بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكروسام كاظم محمد381376

 علي نعمة220151
ن 71بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

ن205313 72بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرامب  نعمة حسي 

73بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراكرم مسلم هاشم307324

74بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراسعد فاهم جدعان212910

75بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرصدام رسول جبار268051

76بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمازن عبود كريم382540

77بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد عيدان عبد212974

ن صالح هادي495313 78بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحسني 

ن205444 79بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراياد عباس حسي 

ي جهادي285924
80بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرقيرص راضن

81بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرليث خليل ابراهيم488495

82بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراحمد دايخ امحان285579

83بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحسام حاتم عبد204008

84بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراحمد كريم عباس488446

85بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحيدر فرهود هادي227678

86بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد مظخور جواد381384

87بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراحمد صالح هادي205072

88بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعلي عيدان عبد220127

89بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعلي عبدزيد هادي225811

90بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعقيل عنجور علي285373

91بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرذوالفقار جبار متعب488493

92بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمصطفن كامل جاسم268186

93بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراوس أكرم جبار382545

94بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعلي فاهم جدعان212887

95بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمرتضن عبود كريم382536

96بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحسن اياد عبد386800



97بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرزيدون حسن عاجل220165

 علي285215
ن 98بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعالء معي 

99بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرامجد عبدهللا كاظم231154

100بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرانور جاسم مرزوك495331

101بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحيدر جليل لفته285379

102بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرراغب محمد كونه235386

ن220224 103بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرذوالفقار مهدي حسي 

104بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعالء نعمة حسن227295

105بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعلي هادي عبدنور388193

106بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعادل سمب  كريم204838

ن عبدزيد هادي226235 107بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

108بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمسلم عقيل جبار204153

ن مرهون381436 109بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرنور عبدالحسي 

ن عبدهللا204105 110بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعلي حسي 

111بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعمادالدين احمد كاظم235130

112بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرانور عبدالمنعم غازي389578

113بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحيدر كاظم حنان205299

114بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعدنان غالب محمد387408

115بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمهند مسلم حسن235197

ي جهادي235191
116بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمهند راضن

117بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرزكريا عادل خلف381493

ن235353 118بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد عبداالمب  حسي 

119دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرترسي    ح شاكر شالل386762

120دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرصارم عبداالمب  كاظم205553

ن فزع409566 121دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرنعمة حسي 

122دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرخالد منديل كاظم220144

123دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرجميل جواد كاظم204875

124دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرعماد عيدان عبد285624

ن مايع شخب 488500 125دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

ن زغب 488485 126دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكراحمد عبدالحسي 

127دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرعدنان عبدزيد بكو205958

128دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكركريم عبدزيد نعمة206564

129دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرعلي مطب  خنجر209404

130دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرعلي شاكر فرج220543

131دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرعلي دعبول بدر209639

ن زغب 307823 132دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرعيدان عبدالحسي 

ي268134  لعيبر
ن 133دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

134دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرجمال صاحب شاكر232211

135دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرسعد فرحان رحم488499

136دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد رسول جبار495315

137دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرحازم مظلوم عبدعلي268550

138دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرحامد عبود عواد285939

139دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرعلي عبدالعباس جابر205451

ي226873
140دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرعادل كاظم هاتن

141دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرحيدر عزيز عباس235460

142دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكريامر كاظم جاهل212913

143دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكركاظم عبدهللا كاظم235328

144دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرميثم حليم طالب220302



145دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرزيد جاسم عباس306670

146دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرقيرص خليل جميل339541

147دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكراحمد راهي عباس268129

148دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكراحمد حميد جاسم285977

149دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد جبار عبدالسادة269946

150دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرضياء احمد جليل341914

151دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكراكرم جبار عبدالحسن381381

152دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرفاهم جدعان بلو212890

153دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرحيدر رضا حاسم268518

154دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكراحمد جليل نارص285415

ي كنوش226835
ن
155دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرعلي صاف

156دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكراحمد طالب عبدالعالي285356

157دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكراحمد صالح مهدي433049

158دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرمحمود مهدي هدهود307351

159دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكراحمد صاحب عبدالجليل209582

ي خليوي307247 160دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرمحمود مب 

161دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرهيثم محمد تعيب500619

ي209421 162دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرعلي سعد ناجر

163دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرامجد ابراهيم غازي212997

164دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرعلي يحب  حبيب488487

ي شاكر521269 165دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرعلي مب 

166دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكركريم محمد عبيد495325

167دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرزيد علي حسن285434

168دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرمثبن عامر عبدالرضا220129

169دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرقاسم فاضل عباس212960

170دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرمنتظر عبدالهادي عباس213178

171دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرمروان جبار عبدالحسن381425

172دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرامب  طالب طعمة433079

173دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرمصطفن جبار كاظم209848

174دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرعلي حسن جواد227492

175دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرامب  عبدمسلم حنون270006

176إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد جواد حسن213043

177إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكررعد ناظم سوادي235450

ن رسي    ح لفته209413 178إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

179إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحيدر كريم جابر286170

ن حامد حمود209457 180إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

181إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرستار فليح حسن342056

ن كامل يارس392542 182إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

183إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمصطفن عدنان نجم288898

184إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعباس عبدعلي حسن268087

185إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعلي رياض جعفر220341

1ماجستب 2شاميه 22752القادسيةذكرحسن صالح حسن488483

2ماجستب 2شاميه 22752القادسيةذكرعالء سعد شاكر204803

3ماجستب 2شاميه 22752القادسيةذكرمصطفن محمد حمزة213002

4ماجستب 2شاميه 22752القادسيةذكرعلي كاظم كريم397397

5ماجستب 2شاميه 22752القادسيةذكرعلي مطلب حسن268207

6بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرهيثم خالد منديل268510

7بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراحمد عبدالحمزة لفته553363



8بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد زهب  عبدالصاحب381418

9بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراحمد علي معن213317

10بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرسمب  ماجد نعيم204793

11بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكركاظم حامد كاظم209454

12بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرميثم بدر عبد209434

13بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمسلم كاظم عبدالزهرة307112

14بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراسامة رزاق شاطي209475

15بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمنتظر حسن رسحان521265

16بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكروائل باسل كاظم285762

17بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرجالل عبدالكاظم عبدالسادة220365

ن جواد268147 18بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرسعد حسي 

19بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرامب  كريم عبد زيد231453

20بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرزين العابدين علي شاطي209852

21بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرجاسم محمد حبيب220477

22بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمرتضن جالوي عيدان235278

23بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعلي فيصل رحيم235360

24بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرصفاء كريم كاظم232310

25بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمرتضن حمزة عبدعون209431

26بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرنصب  محمد اسماعيل235368

27بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمؤيد هلول حميدع382548

28بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكركرار حسن نارص500634

29بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد فيصل رحيم209682

30بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرامجد عبدالكاظم مهدي213081

31بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراياد محمد عيدان209550

ن كاظم268060 32بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرنمب  حسي 

33بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرفراس حامد لفته488474

34بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعلي مطرسر الئم269938

ن227408 35بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرنصب  مسلم حسي 

36بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرامب  علي عبداالمب 203994

37بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعباس مهدي عبيد209636

38بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرضياء محمد كونة235405

39بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحيدر حسن مايع202182

40بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمجتب  عدنان فليح204523

41بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرذوالفقار اسعد حبيب209414

42بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمالك عبدالحمزة رحيم209851

43بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكررضا فيصل رحيم235365

44بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرامب  محمد جواد213156

45بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرذوالفقار سماح علي382531

46بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد عباس ناطور267997

47بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكركرار حسن كاظم119912

48بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعماد حاكم جواد204896

 زكي حاجم235249
49بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمصطفن

ي232143 50بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرسيف عاد ناجر

اس ترسي    ح شاكر213016 51بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرنبر

ن خليل جميل235310 52بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

ن جبار500607 53بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعقيل حسي 

54بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمصطفن جميل وحيد205885

55بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرامب  ظاهر حسن209411



56بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحيدر عبدالكاظم جدوع268193

57بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكربشار جاسم حمزة205251

58بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرفارس فاضل عبد213092

59بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد نور عبد209444

ي339551
60بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرسالم عباس راضن

61بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراكرم طارق محمد226600

62بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعزالدين محمد محسن220305

63بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد وعد كاظم209507

64بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعبدالخالق ماجد ابراهيم488453

65بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحيدر راهي سعيد488482

ن209480 66بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكريعرب مجيد عبدالحسي 

67بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعلي غانم حسن268104

68بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرساجد جميل كاظم268559

69بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعبدهللا عبدالكريم اسماعيل209785

70بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحسن ثاقب حسن521264

71بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمصطفن عباس ناطور269842

72بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعالء ابراهيم ارباط220442

73بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعلي عباس فلفل232244

ن268175 74بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرامب  نارص حسي 

75بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرسجاد علي كونة268190

ي235294
76بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحامد عايد باتن

77بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعلي حسن كاظم553364

78بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراثب  صالح هادي212872

ن خليل فرحان209528 79بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

80بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرنصب  جاسم كاظم307287

81بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد قاسم شاكر209425

82بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعلي مهدي عبيد220483

83بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحبيب فليح حسن213061

84بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكروسام مسلم حسن204182

85بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرازهر جبار نارص220085

86بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمصطفن منهل جفات268530

87بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمؤتمن علي كاظم226719

88بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرانمار سعد كاظم228594

89بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعبدهللا شهيد هدام231176

90بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكركرار كاظم فليح228506

91بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراكرم حسن منذور342012

92بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراثب  صباح عبدالحسن268502

ن شخب 205008 93بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعقيل حسي 

94بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمرتضن عبدالحسن عباس270410

95بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراحمد خضب  عباس285117

96بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراحمد كامل علي235312

97بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحسن علي صباح220555

ي212977
ن هاتن 98بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعقيل حسي 

ي212876 99بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكركريم صالح مب 

100بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرسالم عبدعلي جبار270047

101بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرنبيل سعد فرحان339606

ن495319 ن مسلم حسي  102بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

ي عبدالحسن220123 103بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرميثاق مب 



104بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد كاظم جواد212934

105بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراحمد عباس كريم209864

106بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعماد عبدالزهرة عبدالكاظم306631

107بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعماد شدهان جبار269758

108بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرسيفالدين شهيد حمادي205596

ن270079 109بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعالء عيدان عبدالحسي 

110بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرسالم عقيل عبدالزهرة341979

111بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمهند حامد منديل381454

112بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمؤمل علي دعبول235441

113بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد صبيح عبد204582

114بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرفراس ناجح زباله205923

115بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرامب  مهدي هادي205105

116بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراحمد خليل فرحان209534

117بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرامب  احمد عبداالمام307127

118بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعلي محمد موس285549

ن227592 119بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمحمود علي امي 

120بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرسالم نور عكاب267918

121بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد كامل علي235305

ن عبدالكاظم عبدالسادة209793 122بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

ي عبد235323
ن
123بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراحمد كاف

124بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد جمال عبد226632

125بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرفارس اسعد عبدالمنعم307173

126بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرجالل عيدان عبد220110

127بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراحمد عقيل عباس205809

128بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعدي عبداالمب  هادي235298

129بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد صاحب محمدحسن267987

130بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرسليم عبادي محمد205147

ن محمد عباس235308 131بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

132بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرزيد حميد عبد227162

133بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرجعفر جاسم مرزوك495335

134بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرسعد عبدالحمزه لفته307301

135بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرقاسم شاكر كاظم235289

136بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعلي عزيز كريم212926

ن269779 137بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد قاسم عبدالحسي 

ن220437 138بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرضياء علي عبدالحسي 

ن مرهون381445 139بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرامب  عبدالحسي 

140بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعبدهللا حميد غافل209419

141بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراسامة مصطفن ريكان235342

142بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمصطفن نور عبد209440

143بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرميثم اسعد حبيب225846

144بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعقيل ناهي جبار269814

145بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد نعيم عبدزيد235198

ن شهيد عباس209862 146بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

147بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمشتاق شالكة حسن307184

148بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكروليد حمادي عبد268173

149بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد عبدالرسول محمد209420

150بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعمار حمادي عبدالمهدي392410

151بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكركاظم حيدر عبدالكاظم269748



ن احمد ابوسودة213186 152بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

153بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمحمود جاسم مرزوك220431

ن268116 154بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحسام جاسم ياسي 

155بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعالء جميل حمزة500629

156بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراحمد علي مايع232356

157بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرصادق نعمة دحام268555

158بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمهند خضب  عباس488480

159بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكريوسف عباس مظفر209492

ن عباس كريم227566 160بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمعي 

161بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعماد جميل كريم235256

162بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكركاظم ناظم سوادي268178

163بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعلي رحيم فضل212957

164بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكروليد باسل كاظم381411

165بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحيدر فاضل جواد220495

166بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد خضب  عباس307159

167بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعلي محسن هادي209578

168بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرلطيف عيدان مطلك213097

169بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراحمد شدهان جبار268046

170بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرسالم عواد راجح342329

171بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكراحمد عبدالكاظم علوان220120

 جميل علي204381
ن 172بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرحسني 

173دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكراسامة عالء كامل288883

ن فؤاد خطار235427 174دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

175دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرمرتضن كاظم خشان235283

ن205609 176دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرامجد علي حسي 

اس فلفل235120 ف نبر 177دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرارسر

178دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكراحمد فاضل جواد232014

179دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرعاد علي نعمة285135

ن209423 180دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرعلي صالح حسي 

ي209569
ن
ن سمب  صاف 181دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

182دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرسعد عبود جاسم488469

183دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرنصب  سالم بدر433090

184دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكراحمد عمار يارس212917

ي213069  عبدالزهرة لعيبر
185دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرمصطفن

186دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكراحمد مهدي كريم285645

ن لفته مظلوم220448 187دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

188دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكراحمد عبدالكريم علي231982

ن220440 189دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد نبيل حسي 

اس فلفل209462 190دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرليث نبر

191دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرحيدر طالب عبدالعال213049

192دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرايثار علي كاظم209468

193دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرحيدر اسعد حبيب213145

194دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرحسن لفته مظلوم212949

195دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرعلي عقيل جاسم227026

196دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرعلي قاسم جبر235444

197دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرفارس عبداالمب  محمد54764

198دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرسجاد محمد عذاب285343

199دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكروسام عباس عبد209574



200دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد حامد جايل339532

201دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرعماد عبدهللا جياد209686

202دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرعباس حيدر سالم220169

203دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكراياد ثابت سعدون235299

204دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد مسافر عبدالحسن533224

ف علي نجم307152
205دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرارسر

206دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرعدي عبدزيد هادي235166

207دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرحيدر محمد حمزة232283

208دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكررضا نزار موس226754

209دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكركرار حامد عبد231959

210دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكراحمد يحب  خرصن209858

211دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرمالك عبود رسول235377

ي طالب209555  مب 
212دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرمصطفن

213دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكركاظم عباس عبد شندل209428

214دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرحسام حسن مشجل209520

ن عمار يارس227342 215دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

216دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرعصام حاتم عبد205459

217دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكروسام حميد شكر268482

218دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكراحمد حيدر عواد483473

219دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرامب  مهدي طاهر341992

220دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرمصطفن فالح حسن267975

221دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرمنتظر علي عبدالكاظم285236

ن نجاح كاظم495316 222دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

ن343450  علي حسي 
ن 223إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

224إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعباس عبدالجليل صاحب232372

225إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحسن علي جواد231071

226إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرجعفر جودة كاظم204990

ي عبد235322
ن
227إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعلي كاف

228إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرسجاد يارس جميل220475

229إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرزينالعابد فاهم دحام285850

ن235437 230إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحسن مسلم حسي 

ن جدوع209656 231إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعلي حسي 

232إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعلي عادل صكر285286

ن سوادي زغب 232412 233إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

234إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرقاسم علي شهيد521274

235إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمناف علي حمزة307239

ن205467 236إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعلي مجيد حسي 

237إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد نجم عبد226683

ن285303 238إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحسن صالح حسي 

239إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعاي مجيد كاطع205045

ن209433  علي حسي 
240إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمصطفن

241إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرهيثم عدنان راشد235315

ي209447
242إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمصطفن محمد راضن

243إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرفاضل عباس علي212971

244إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعالء يارس ثجيل500658

245إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعلي احمد حميد269794

ن عباس حسن307924 246إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

ن228714 247إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكراحسان ابراهيم عبدالحسي 



ي رسن270033
ن
248إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرازهر كاف

ي كامل231033 249إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعلي مب 

250إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحسن روي    ح حمزة220446

ن عالء عبدالكريم205016 251إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمعب 

252إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعلي محمد عبد226994

253إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعباس وعد كاظم206096

254إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرزيد كريم لفته253029

255إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرصادق عباس حسن341958

256إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكررسول محمد فرحان339650

257إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحيدر احمد صاحب204409

258إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكركرار حيدر عباس341766

259إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرسيف علي عمران232165

260إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحسن شهيد عباس339565

261إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمصطفن عامر عبداالمام231518

262إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرزيد احمد حمزة220310

263إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحيدر قاسم مظلوم122081

264إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمجتبر حازم عبدهللا220487

265إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعباس شهيد عباس307099

266إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرامب  عدنان محمد220092

267إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد رحيم عبد387934

268إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرباقر علي مهدي307244

269إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكراحمد فارس سوادي235434

270إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعلي خضب  عباس268093

ي341805
ن
271إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحيدر قاسم صاف

272إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعلي فاضل ثجيل205819

273إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكركرار عبداالمب  جودي307740

274إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعلي طالب كاظم220484

 اسعد علي206014
275إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمرتضن

276إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكراحمد محي غالب312236

277إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعلي جاسم محمد306605

278إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمحمود جبار هادي306620

ن هادي339800 279إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعلي حسي 

280إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد كاظم خشان312232

281إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعلي حسن عبدالعالي209497

282إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد علي كطوف205359

283إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرهشام فؤاد عبد386462

284إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعباس صارم عبداالمب 307235

285إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعباس عامر عبداالمام220439

ن مرهون381448  عبدالحسي 
286إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمصطفن

ن كامل392729 287إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعلي حسي 

288إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرفاضل كاظم جواد501711

ن220159 289إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكراحمد محمود حسي 

290إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعلي حيدر سالم231283

291إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعباس فاضل عبد339746

 علي جميل205863
ن 292إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

293إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكركاظم يونس كاظم204087

ن احمد جبار235196 294إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

295إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمرتضن نعيم عباس488502



296إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرزين العابدين حسن هادي342381

297إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد صالح علي227434

298إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد ماجد منديل389391

299إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمحمود نعيم عبدزيد382554

300إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرقاسم صالح مهدي288864

ي يارس جميل220476 301إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرناجر

ن محمد سالم209698 302إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحسني 

303إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكراسالم عباس جابر205030

304إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمصطفن ماجد كاظم235423

305إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعلي سليم جواد204501

ى306616 306إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكراحمد علي مب 

307إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد علي سلمان433063

 علي شحتول269957
308إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمثبن

309إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرماجد حامد فتالوي228941

ن سالم محمد307192 310إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

311إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمجتبر ميثم حليم220087

ن اياد عبد386771 312إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

313إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكراحمد غانم عبود488477

314إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد حسن هادي386452

ن عباس جابر205023 315إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرامي 

316إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكررسمد حسان حسون307371

317إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحيدر رياض عبدزيد553365

318إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرسلوان خزعل علوان267981

319إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعلي جمال جاسم209502

320إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعباس علي نعمة268200

321إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد ليلو بندر307915

322إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمرتضن وعد عزيز285708

323إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعبدالرحمن جودي حسن204816

324إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمصطفن عقيل عبد268140

ن جدوع209644 325إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد حسي 

ن433057 326إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكراحمد علي حسي 

327إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرامب  احسان عبد228227

328إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرامب  جميل كريم220501

ي هادي عاجل204003
329إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمحمدالتف 

330إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمصطفن جمال صاحب204661

331إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعبدهللا كاظم نجم235235

ن تكليف سعدون288875 332إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

333إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرانور علي نجم433077

ي209408 334إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكراحمد عاد ناجر

ي339814 ن ناجر 335إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعلي حسي 

336إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرامب  حمزة دارم306726

ن ماجد حيدر495321 337إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

ن220557 338إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحسن رضا حسي 

339إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرصادق هادي حميد307872

340إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرسجاد عقيل جاسم288827

341إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرزيد رسول ابوخوذة392991

ن عبدالرسول محمد235065 342إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرسبطي 

343إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد يونس كاظم204078



344إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمرتضن احمد عبداالمام306686

ي عبدعلي235318
ن
345إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد كاف

346إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرامب  عاهد جبار475820

347إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكربسام علي حسن288944

348إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرشاكر عواد راجح307340

349إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكراحمد محمد جواد213039

350إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرباقر اسماعيل هادي205536

ن نعمة269995 351إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحيدر حسي 

352إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرزمن حسن شعالن228630

ن حزام عبدزيد342079 353إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحسي 

354إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرليث سلمان كرم235324

355إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمنتظر سلمان كرم235327

356إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرزيد كريم عبدزيد381371

357إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرغزوان شاكر نعمة205112

ي339765 358إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعلي باسم مب 

359إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعلي حسن مرهون307811

ي433055 360إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرسالم باسم ناجر

361إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحسن صالح عبد488476

362إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرسيف علي رحمن397553

363إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعلي حسن فاضل307211

364إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحسن اسعد عبد525511

365إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمسلم احمد كناوي307203

366إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرامب  عبد مري    ع209861

367إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعلي محمد رسول495317

368إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحمزة عقيل عنجور206474

369إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمحمد مجيد عبدالحمزة205351

370إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرزيد محمد نجم433073

371إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمصطفن عدنان فليح409559

ن268069 372إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكراكرم علي حسي 

373إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحيدر جبار كاظم209510

374إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعلي جميل سوادي232393

375إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكركرار محمد عباس235081

376إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرصالح غانم كاطع206066

ن حمزة306694 377إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرحسن حسي 

378بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرعلي مايع شخب 232341

379بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرتوفيق كريم ديان205577

380بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرماهر عبدالحمزة رحيم270397

381بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةذكرصبار عبدزيد هادي227361

382دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكراحمد عبدالحسن نعمة268526

383دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرحسن كاظم حمزة204466

384دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرسعيد نارص مراد226524

385دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرحيدر جفات حسن204852

386دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرجمال عبدالعظيم صاحب269766

387دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرعقيل جابر جاسم286005

ن جواد267951 388دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكرعلي حسي 

389دبلوم2شاميه 22752القادسيةذكركاظم عزيز كاظم213303

390إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكراحسان عبد جيجان231489

391إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرعبد عباس جاسم339560



ن محمود231094 392إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمحمود حسي 

393إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرثامر عبدزيد هادي226803

394إعدادية2شاميه 22752القادسيةذكرمهدي عبد رحيم532971

1بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىنهاية نجم عبد227204

2بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىمارب سلمان هادي209448

3بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىنداء عبدالعباس جساب285603

ي213203
4بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىزينب عبد راضن

5بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىانتصار داود جالب227640

6بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىميساء عالوي شعالن231111

7بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىزينب عبدزيد هادي226384

8بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىهيام صالل محسن381479

9بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىدعاء مجيد رحيم225557

10بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىوسن عبدالحمزة رحيم205382

11بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىنجالء باسم مظلوم235099

12بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىحنان اركان صاحب285782

13بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىختام كاظم زياد220155

14بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىسوزان عدنان جاسم381501

15بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىصابرين منعم راشد225746

16بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىاثب  مجيد كاطع397715

17بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىوسن تكليف سعدون220349

18بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىنورة حسان جبار225875

19بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىمها عواد عبدهللا339581

20بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىمنال سعيد جهاد235275

21بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىزينة شعالن صاحب205485

22بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىاصالة فؤاد عبد386456

23بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىاخالص كريم عبيد307226

24بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىزهراء غسان جميل235372

25بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىهيبة حامد رضا235158

26بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىغفران عبدالكاظم جواد220486

27بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىشهد مجيد عبدالحمزة235407

28بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىمروة موجد شعالن285793

ن محمد209523 29دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىحمدية حسي 

 عبدعلي209737
ن ى حسي  30دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىبرسر

31دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىصفاء عبدالرزاق عبدالكريم268488

32دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىوجدان فاروق صاحب209623

33دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىسعاد عبدالعباس جابر212954

34دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىفطيمة حمود جلهام235143

35دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىنغم جليل عبدالزهره268552

36دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىابتسام جواد نعمه235381

ن209427 37دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىسوسن منعم حسي 

ي خليوي268557 يفه مب  38دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىرسر

39دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىزمن رشيد جبار209610

40دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىرقية هاشم عباس231196

41دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىوسن عبدالحمزة دحام220131

42دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىسندس محمد نعمة381441

43دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىريام عبدالزهرة توجية205493

44دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىمنتىه رؤوف عبدعلي268534

45دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىنداء طعمة سلمان205974



ن سعد لفته213011 46دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىحني 

47دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىضمياء جميل عباس220458

48دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىافراح كامل عبيد553287

49دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىابتهال جاسم مرزوك285518

اس شاكر علي227462 50دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىنبر

ي340693
51دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىهند حمزة تويبن

52دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىفاتن هالوي زغب 267958

53إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىصابرين عامر عباس307947

54إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىسهام كاظم جاهل209562

ن500637 ن حيدر حسي  55إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىبني 

56إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىرضية حسان عبد307218

57إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىرغد ذاري كاظم235338

58إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىفريال جاسور طراد307269

59إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىمروة عدنان عبدزيد205945

ريزان حسن حولي235457
60إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبى

ي محمدعلي235195
 
61إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىعفاف رزوف

1دكتوراه2شاميه 22752القادسيةأنبىسارة خليل محسن213134

ن عبدالرسول محمد483467 2ماجستب 2شاميه 22752القادسيةأنبىبني 

3بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىدعاء حسن رحيم209542

4بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىزهراء حسن جبار227385

5بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىعلياء عبدالكاظم هادي339593

6بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىانعام جودي حمزة220556

7بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىارساء مسلم علي220214

8بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىميالد شعالن صاحب220444

9بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىهبة ابراهيم جميل209412

10بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىعذراء جمال نواف307277

ن طاهر307145 11بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىهاجر حسي 

12بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىزينب عباس علي220184

13بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىفاطمة ناهي جبار205001

14بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىزينب ماجد منديل381471

15بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىشهربان حميد نعمة381382

ن حامد جايل307313 16بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىحني 

17بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىمنار محمد جواد213030

18بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىاالء كاظم عبد268181

19بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىشفاء خضب  عباس235419

ن203985 20بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىزهراء مسلم حسي 

21بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىضح عادل عبدزيد341852

22بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىرحاب هادي جواد235464

روان حسن عبدالعالي205908
23بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبى

24بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىنور جميل وحيد204884

25بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىوفاء حسن كشاش306665

26بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىرسى كريم جاسم285257

27بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىدموع سعيد محمد235200

ن312408 28بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىايمان رضا حسي 

29بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىايمان صالل محسن381486

ن205793 هدى علي حسي 
30بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبى

حوراء مسلم علي220205
31بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبى

مريم علي عبداالمب 213263
32بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبى



33بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىريام عامر عباس268507

34بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىهدير جالوي عيدان269972

سارة علي عبداالمب 213281
35بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبى

سارة علي عمران212994
36بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبى

ن حمزة212985 37بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىاسماء حسي 

38بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىدعاء عادل فاهم495327

39بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىعفاف جميل حمزة204864

40بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىعهود محمد كاظم389731

41بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىسحر عبدالكريم صاحب220105

42بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىزينب رزاق محمد227615

43بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىغفران عبداالمب  هادي235148

44بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىلميس حمود جلهام209616

45بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىزينب شهيد عبد495312

46بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىهند فارس سوادي288913

47بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىدنيا مسلم عبدالسادة235425

48بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىمروة حامد كاظم209450

ن220304 49بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىاسماء جاسم عبدالحسي 

50بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىزينب عزيز كريم212924

يف204011 51بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىغفران حسن رسر

52بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىاثمار عبدالهادي حمود220517

53بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىسحر فاضل عبد204212

رسل علي بادي205830
54بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبى

55بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىارساء شعالن صاحب285408

56بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىامنة جميل وحيد205873

ن عبد307119 57بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىنورا حسي 

ن صباح حسن306717 58بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىبني 

59بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىنور كاظم خشان235281

60بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىمآسي وداي محمد235272

61بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىمنار كاظم عزيز209432

62بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىصابرين جيار جلفام268515

63بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىهديل عباس حمزة220481

64بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىغفران كامل حسن269738

65بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىنور كريم عبدزيد235345

66بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىافراح داخل حسن209801

67بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىريام حيدر عبدالكاظم268144

68بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىنبا عبدالزهرة عبدالكاظم306659

69بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىرجاء جميل سوادي204063

70بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىنورس عبدمسلم فاضل209406

71بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىوالء شاكر كاظم235286

72بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىارساء حسن علي209410

73بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىايفان ثابت سعدون235304

74بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىامتثال جميل كريم213214

75بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىهيام جاسم حمزة205273

76بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىهديل كاظم وحيد235335

ن محمد عيدان209547 77بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىبني 

حوراء علي عبداالمب 213248
78بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبى

79بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىزينب فاضل عباس212966

ن عيدان268120 80بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىغفران حسي 



81بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىايمان ثابت سعدون235301

82بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىهديل جبار عاجل209429

هيام سامي تركي269899
83بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبى

سارة علي سلمان227727
84بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبى

85بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىختام جاسم حمزة205244

ن204365 ة علي حسي  امب 
86بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبى

87بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىزينب صباح حسن306713

88بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىرسل سالم عبد204453

ن وحيد268536 ن امي  89بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىحني 

90بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىزهراء مهدي يوسف190134

91بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىاقبال ابراهيم غازي307166

ن381423 نور علي حسي 
92بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبى

93بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىغفران حيدر حسن228969

94بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىغفران حسن عيدان212941

95بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىجنان حسن رسحان226575

زهراء محمدعلي عبدهللا389610
96بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبى

ن مهند مطرود288831 97بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىحسني 

98بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىرندة منديل كزار213108

رواء علي عالج488501
99بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبى

100بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىعلياء عباس عبيد205816

101بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىازهار عادل عبدزيد209402

102بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىحوراء مهدي دهام235047

103بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىريم عادل فاضل268165

104بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىابتسام فؤاد رحيم209545

105بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىارساء حسون عبدعلي286120

ن حامد كاظم209451 106بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىبني 

107بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىمالك سعد لفتة213006

108بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىعلياء محمد وناس381391

109بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىفاطمة عباس خرصن204532

110بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىميعاد سالم عبد220445

111بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىشهالء احمد عبدالمنعم235164

112بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىريام عباس فلفل232230

113بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىعال حسن عبدالعزيز510674

عهود مكي حسن204023
114بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبى

115بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىمبن جالوي عيدان220079

116بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىمروة عزيز كريم212932

117بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىشهد قاسم جليل209422

118بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىسارة جميل كاظم231913

119بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىخلود محمد كاظم389675

120دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىفطم كاظم عبد307250

121دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىاطياف كريم عبدزيد206407

122دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىدعاء جواد منديل268150

123دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىايالف محمد كونة235389

ي270403
124دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىزينب حمزة تويبن

سارة علي غيث235291
125دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبى

ن وحيد209488 ن امي  126دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىبني 

127دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىايناس حبيب طالب209484

ن226087 زهراء علي حسي 
128دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبى



129دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىارساء محمد محسن209409

130دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىهند عدنان موس209539

ن268493 131دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىسارة رسول ياسي 

132دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىانتصار منديل عبدااليمة209418

ن235313 سارة علي حسي 
133دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبى

134دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىرؤى حيدر محمد220096

135دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىدعاء عبدالحسن كاظم235331

136دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىشفاء عدنان راشد220307

137دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىصفاء كاظم عبد307256

138دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىصابرين نور عبد270392

ن حمزة205825 139دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىصابرين حسي 

140دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىعلياء رزاق وداعة235430

141دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىوالء سالم كاظم209424

142دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىعلياء جفات طرفان235334

شهلة محمد علي398982
143دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبى

ن جدوع209674 144إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىزينب حسي 

145إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىصفاء احمد جليل288949

146إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىمريم باسم حميد285878

سماح علي فاهم204930
147إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبى

148إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىفاطمة عقيل مسلم226138

149إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىرملة ثائر جابر269918

فاطمة علي عبد235293
150إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبى

ن339685  علي حسي 
ن 151إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىبني 

ن عواد525514 152إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىكوثر حسي 

153إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىزينب جميل علي235415

154إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىنورة فارس عبد227130

155إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىانعام سالم جهادي228344

156إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىهبة هادي جواد228672

157إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىفاطمة فاضل عبد205773

ن220491 158إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىشيالن نارص حسي 

159إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىزهراء خالد منديل220138

زهراء علي سلمان433086
160إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبى

ي جبار جلفام285929
ن
161إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىكاف

162إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىرسل قاسم جليل209426

163إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىرسى عالء كامل288888

164إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىصابرين كاظم عيدان235091

165إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىفواطم عبدالكريم اسماعيل209780

166إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىفاطمة قاسم ترتيب220470

ن342034 ق مجيد حسي  167إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىاستبر

168إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىايات مثبن عبدالكاظم204509

169إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىنور فراس حمزة312250

ن محمد عناد205767 170إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىبني 

171إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىزهراء سعد حسن341731

172إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىزهراء خضب  عباس307547

ن541839 173إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىسارة فيصل حسي 

رسل علي مجهول209857
174إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبى

175إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىفاطمة محمد صالح209600

176إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىفاطمة عبدالكريم عباس226200



177إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىزهراء كريم وحيد212867

178إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىرقية داود رسول312414

179إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىسماح عودة جهادي220480

180إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىعذراء خالد منديل220134

ن شاكر268539 181إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىزينب حسي 

182إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىفاطمة سعد حسن267907

سحر علي فاهم204937
183إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبى

184إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىرنيم حميد كاظم205786

185إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىمسار حيدر عبدالكاظم312422

186إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىامب  قاسم طالب235332

فاطمة علي حسن339726
187إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبى

188إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىكوثر هادي جواد228890

189إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىزينة صالح مهدي231546

190إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىزينب حيدر عباس270394

191إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىعلياء مزاحم حسن204962

192إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىصابرين محمد عبد54704

193إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىفاطمة داود رسول205415

194إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىشهد عمار حمزة288840

195إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىغسق حيدر كاظم209437

 علي كونة270058
ن 196إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىبني 

197إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىكوثر رصاع حيال225628

198إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىزهراء عماد يحب 232114

199إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىزينب رسن محسون235215

200إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىغيداء هاشم عطية268528

201إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىلينا كاظم حيال495314

ي330124
202إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىتبارك احمد هاتن

203إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىزينب حسن كاظم204428

ن121615 204إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىزينة صباح حسي 

205إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىامال جميل كريم288929

ن صباح حسن306705 206إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىحني 

ن267901 207إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىزينب رسول ياسي 

208إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىغدير عالء كامل288886

ن محمد رسول495318 209إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىبني 

210إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىرقية مجيد رحيم220482

211إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىفاطمة محسن مرهون204053

ن كاظم عيدان339599 212إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىبني 

213بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىفاطمة عبدهللا سلمان209442

ى غازي صالح220498 214بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبىبرسر

سلوى سامي عبد209490
215بكالوريوس2شاميه 22752القادسيةأنبى

216دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىبلقيس جودة صاحب235446

217دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىامل هاشم عباس268014

218دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىكريمة حمزة مزعل212861

219دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىحوراء عمار شنو268532

220دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىامال فيصل متعب209834

221دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىايمان حسن نارص212939

222دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىفاطمة صاحب كاظم220436

223دبلوم2شاميه 22752القادسيةأنبىسعدية نارص مراد226330

224إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىغنية عبدالحسن دغيم488504



225إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىرنا عبدزيد كريم209606

ي حسن212921 ى خب  226إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىبرسر

227إعدادية2شاميه 22752القادسيةأنبىمنتىه شالكة عباس204765

1ماجستب 2غماس 22753القادسيةذكرليث صبيح عطية121672

ن عبد121673 2بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكررحيم حسي 

3بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعبدالكاظم جميل جابر121695

4بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمهدي كاظم جاسم121665

5بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكركمال جندي محسن506357

6بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرلؤي عبداالمب  بشب 121723

7بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرسعد مالك رباط121627

8بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحيدر عالوي رباط121622

9بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمهران عمار حسن121649

ن غيدان121632 10بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرناهض حسي 

11بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكراحمد سلهو خضب 342825

12بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكراحمد حمزة سالم121829

13بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعلي جبار سلطان121689

ن تاية506392 14بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكراياد حسي 

ن طالب علي342185 15بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحسي 

ن400793 16بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعلي حاكم حسي 

17بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعادل محسن زامل121692

ن صخيل عايز121663 18بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحسي 

19بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرثابت سالم فليح121638

20بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحازم حمود محسن121690

21بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعالء عباس غيدان121658

22بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكراحمد عادل يونس341895

غام عمار حسن342549 23بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكررصن

24بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكركمال شنشول جبر378234

ن121633 ن هربود حسي  25بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحسي 

26بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمحمود عبداالمب  بنون342610

27بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرباقر طاهر علي341373

28بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرضامر موس وحيد342866

29بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعدنان علوص كاظم342803

30بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعبدالرضا كاظم محمد121645

31بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرفارس غالب خضب 342700

32بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحيدر كريم علي122580

33بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمرتضن عبدالحليم طاهر342773

34بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكررياض مزهر كنو121666

35بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرجابر نور منشد54913

36بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعبدالرضا مهدي مري121821

37بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرسالم غالب مكمل342739

38بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحيدر عادل زبالة122576

39دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرفاضل هودان حيدر121655

40دبلوم2غماس 22753القادسيةذكركامل ذباح كاظم342443

41دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرعلي حسن حمدان139139

42دبلوم2غماس 22753القادسيةذكركريم عكاب خالوي342650

ن تاية506379 43دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرعلي حسي 

ن342870 44دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرفارس نارص حسي 

45دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرسامر راهي شبالوي400945



ي121670
46دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرسعيد وحيد غبن

47دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرفراس محمد جواد342671

48دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرمحسن رجاء محسن121686

49دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرقاسم جندي عودة122275

50دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرمصطفن هادي كري    ج121641

51دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرصباح سلهو خضب 342633

52دبلوم2غماس 22753القادسيةذكربشب  عاشور صبح342725

53دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرهادي صالح سهر359287

54دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرعباس علي مشكور357364

55دبلوم2غماس 22753القادسيةذكركرار عدنان محمد342765

56دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرسامي حسن رسن121825

57إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرمحمود جاسم سلمان122588

58إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرغالب خضب  عبيس401452

59إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرسالم فليح حسن121685

60إعدادية2غماس 22753القادسيةذكركاظم علي مشكور402983

ي عباس83265
1ماجستب 2غماس 22753القادسيةذكراحمد راضن

ن فاضل356512 2ماجستب 2غماس 22753القادسيةذكربهاء حسي 

3بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمصطفن حميد عبد342854

4بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرنزار ابراهيم هويدي83570

5بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكراحمد باسم نذير341237

ن121589 6بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعبدالرسول عبدالواحد عبدالحسي 

7بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعباس جابر عباس121961

8بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكررياض جاسم محمد121793

9بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرناهض هالل ضاجي122909

10بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرامب  شعالن خضب 121600

11بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعلي جندي عودة83271

12بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرنجاح حسن جواد342796

13بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكراثب  جابر كاظم121565

14بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعلي ضامد عبدالزهرة83614

ن غيدان342863 15بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرفاضل حسي 

16بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعالء عبداالمب  متعب122528

17بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكررياض فريق عواد54543

 عبدعلي جعفر121472
18بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمرتضن

19بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمصطفن سالم حمزة401182

20بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعلي كريم عبدالحسن122710

21بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكركرار حليم كاظم342058

22بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكررجاء رجاء محسن121799

23بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكراحمد فاضل حسن54751

ن كاظم عباس121847 24بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحسي 

ن122542 25بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرنارص حاكم عبدالحسي 

26بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعالء هادي عبد121715

27بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكراثمار عادل عباس83227

ن رياض مالك342374 28بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرتحسي 

29بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمحمد عادل زبالة54721

30بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحيدر يحب  مدلول401303

ن مساعد عواد54890 31بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحسي 

32بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمحمد رزاق شالكة401627

33بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرصادق زياد محسن83247



ن فاضل356836 34بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمرتضن حسي 

35بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحسن مهدي كاظم121541

36بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعصام ثعبان ابوعيون139099

37بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمسلم سالم طاهر54604

38بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمحمود جابر عيىس121960

39بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكراحمد غانم تدبار121809

ن حاجم سلطان142918 40بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحسي 

41بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكررزاق جبار مران121597

ن83375 42بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرسجاد وثيق حسي 

ي121594
43بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمنصور جليل غبن

44بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعباس موس دايش121458

45بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرفراس بدر عبادي121516

ي122682
46بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمسلم ستار ماسر

47بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرصدام موس وحيد401029

48بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعلي عبدمسلم صيهود121779

49بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحسن سعد عاجل54971

50بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرفرج عبدهللا خالوي122824

51بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمحمد غالب مكمل54532

52بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرماهر نذير محمد83445

53بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعلي دوهان محمد121606

54بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمحمدحسن عجىمي نعمة142913

ن506429 55بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرقاسم ابوعلي حسي 

56بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحيدر دوهان كريم122723

57بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمرتضن رزاق عبدالزهرة121500

58بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكررمضان عاشور صبح121840

59بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرامب  سليم عبيد121733

60بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحسن سالم طاهر54644

61بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحسن سعيد هويدي121721

62بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرفاضل فليح جاسم121680

63بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعلي عباس كامل121678

64بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرسعد صبيح عطية121479

ن عجىمي378284  عبدالحسي 
65بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمصطفن

66بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحسن فليح جاسم139936

67بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكراحمد جاسم محمد121703

68بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكررعد رحيم جاسم140081

ن مجيد سوادي342841 69بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحسي 

ن مساعد عواد122312 70بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمعي 

71بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرنشوان قاسم شالكة342876

ن عادل زبالة342933 72بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحسي 

ن شبالوي121952 73بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمظفر حسي 

74بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعمار هالل ضاجي138372

75بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعادل جميل غيدان401371

ن فرحان83277 76بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرصادق عبدالحسي 

ن121965 77بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحمود عباس حسي 

78بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمحمد رضا جواد506343

 عبداالمب  بشب 340684
79بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمصطفن

80بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرصالح حسن جواد342816

81بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمحمد موازي عودة121814



82بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعلي جعفر حمود142951

83بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكررضا عامر عبدالكريم121532

84بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرصدام عباس كاظم121560

85بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحازم رحمن خضب 121791

86بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعلي عبدهللا عبدالحسن121675

87بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرثامر هالل ضاجي122180

88بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكركرار حيدر ابوحسينه122525

89بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعلي وحيد محمد54593

90بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعلي عبدالرضا كاظم142929

ي حسن121817 91بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكركرار حبر

92بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعماد عبداالمب  توسيل121603

93بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكركاظم سعيد كاظم342901

94بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعلي تقليد عواد142969

95بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعلي بشب  محمد54859

96بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرسالم جابر مهيدي122643

97بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعلي عبداالمب  كاظم342731

98بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمنترص ذياب عواد342621

99بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرزيد احمد جاسم138142

ي121491
100بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرغيث جليل غبن

101بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمنتظر غانم عبدالهادي121795

102بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمهند سالم طاهر121536

103بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحيدر حسن محسن122772

104بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحسن عبيس جبار121452

105بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعلي كاظم توسيل401540

106بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرداود سليم كشمر121450

107بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرفائز فريد وحيد122548

108بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمنتظر ستار كاظم121717

109بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمصطفن محسن جاسم83365

ن نارص كاظم142977 110بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحسي 

111بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعلي حاجم سلطان83259

112بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعلي عبدالهادي جابر138048

113بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرامجد نزار مرهيج121577

114بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحيدر رخيص نعمة342716

ي342484 ن جريو ناجر 115بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحسي 

ن فالح عطية83283 116بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحسي 

117بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمنب  شعالن خضب 121683

118بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعادل ناجح شاهود121497

119بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحبيب نافع عطية138007

120بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعثمان عمار حسن121601

121بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكربهاء ماجد جابر122732

122بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكركرار تعبان خشان140029

123بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمهدي صباح صاحب54707

124بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمحمد نذير محمد121819

125بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحيدر سالم موس139911

126بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرصالح عبيس محسن142911

ن عبدهللا هالل122521 127بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرحسي 

128بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعقيل فليح حسن142945

ن342790 129بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعقيل كامل حسي 



130بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرمهند جواد عباس142955

131بكالوريوس2غماس 22753القادسيةذكرعلي سالم فليح142966

132دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرمحمود جاسم شمران83559

133دبلوم2غماس 22753القادسيةذكراحمد سامي محسن142768

134دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرقاسم عبدهللا عبدالحسن506433

135دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرصفاء عقيد خضب 83591

136دبلوم2غماس 22753القادسيةذكراكرم يحب  كاظم121553

137دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرعالء عرفان عباس138115

138دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرفقار ناجح خزن142973

139دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرمصطفن رحيم جاسم55276

140دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرعبدالعظيم عامر حسون342891

141دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرصفاء ملوح كاظم83535

ن رزاق جهادي553369 142دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرحسي 

143دبلوم2غماس 22753القادسيةذكركرار محمد حسن121462

144دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرطاهر فيصل يوسف342895

145دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرعلي عيىس وحيد83629

ن342881 146دبلوم2غماس 22753القادسيةذكراحمد وثيق حسي 

147دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرضياء هاتف علي121489

148دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرسجاد جاسم نجم401118

149إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرمؤمل ستار كاظم142872

150إعدادية2غماس 22753القادسيةذكراحمد رحيم هناوي341157

151إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرمحمد رضا عودة121596

152إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرانور سمب  عبدالواحد121475

153إعدادية2غماس 22753القادسيةذكررضا عبداالمب  بشب 121679

154إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرمحمد عواد كاظم378748

155إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرسجاد نعيم مدلول342920

156إعدادية2غماس 22753القادسيةذكركاظم رياض مالك342952

157إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعلي محمد رحيم122621

158إعدادية2غماس 22753القادسيةذكراحمد تركي عطية122145

159إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرامب  محسن فاضل121507

160إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعلي عبدالكاظم عبد122326

161إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرفراس عظيم سوادي122299

162إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرمحمد دفاع عواد122535

163إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرمصطفن حسن جعفر341410

164إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعقيل غالب خضب 121571

ن غيدان359984 165إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعلي حسي 

166إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرسيف حليم دعيش139738

ن ملحان جبب 121592 167إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرحسي 

168إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعلي حامد صاحب121956

169إعدادية2غماس 22753القادسيةذكراحمد ابراهيم جبار122518

170إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرانور باري مقداد341449

ن122719 171إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرخالد جحش حسي 

172إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعقيل ثعبان خشان506666

173إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرزيد علي يارس139831

174إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرمنصور حازم صيهود83256

175إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعباس نارص جاسم83250

ن340903 176إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرسجاد كامل حسي 

177إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعلي عامر عبدالكريم122741



178إعدادية2غماس 22753القادسيةذكروليد خالد بوهان54836

179إعدادية2غماس 22753القادسيةذكراحمد غالب عبيد139756

180إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعلي عبدالكاظم مهدي121503

181إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرمحمد نارص جاسم139891

ن122597 182إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرقيس جمال تومي 

183إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرحيدر جاسب جبار138946

184إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعبدالرحيم عبدالرضا كاظم138892

185إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعلي عادل يونس506659

186إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعبدالحسن فريق عواد122284

187إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرميثم غالب خضب 401859

188إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعباس سامي يوسف340943

189إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرجواد كاظم عبدهللا121454

190إعدادية2غماس 22753القادسيةذكراحسان شهاب فليح342581

ن ناجح شاهود139847 191إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرحسي 

192إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرضياء عبداالمب  متعب142051

193إعدادية2غماس 22753القادسيةذكررحيم حواس جاسم506442

ن138757 194إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرمحمد رحيم حسي 

195إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعباس فاضل كنان341431

196إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرغيث عبادي والي122676

197إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعلي غازي جابر342523

198إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعباس ابراهيم هويدي506652

199إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرحارث سالم فليح142964

200إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعباس جميل مجلي121693

201إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرسبعاوي تقليد عواد121599

202إعدادية2غماس 22753القادسيةذكركرار فاضل مدلول122748

203إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعلي ناجح شاهور142898

204إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرامب  كريم عبيس340837

ن140162 205إعدادية2غماس 22753القادسيةذكررضا سليم حسي 

ي122663 206إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرمصطفن عباس ناجر

ن طاهر121523 207إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرطاهر عبدالحسي 

 عبدعلي جعفر83285
208إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرمصطفن

209إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعصام جليل جبار122530

210إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعقيل سالم طاهر122306

211إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرمنتظر هاتف علي122656

212إعدادية2غماس 22753القادسيةذكروليد خالد سوادي121527

213إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعلي طالب مهدي122631

ن83492 214إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرانور عماد حسي 

215إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرمصطفن حليم كاظم340791

216إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرحيدر ناظم عبدالزهرة122832

217إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعلي صباح جاسم122001

218إعدادية2غماس 22753القادسيةذكراياد دوهان محمد122697

219إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعلي قاسم جواد54677

220إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرمؤمل ثعبان خشان506422

221إعدادية2غماس 22753القادسيةذكركريم بشان حسون342249

222إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعلي حيدر جبر140055

ن506461 223إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرسجاد ناظم ياسي 

224إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرحسام جبار مهدي401258

ن506663 225إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرنجم عبدهللا شني 



226إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرانور مجيد شوين139696

ن احمد فليح122003 227إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرامي 

228إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرمحمد سعيد خضب 139761

229إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرحسن سلمان داخل341263

230إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرسجاد عبدالباري ابوحسينة121442

231إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرسيف عقيد خضب 121466

ن عرفان عباس357174 232إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرحسي 

233إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعبدهللا خالد كاظم121696

234إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعلي نارص جاسم142958

235إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرمحمد قاسم جواد122492

236إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرامب  حميد عبد121844

237إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرحيدر رضا عودة122130

238إعدادية2غماس 22753القادسيةذكراسماعيل زياد محسن378353

239إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرمسلم جاسب جبار122635

240إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعصام جميل بشب 378567

241إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرملحان مساعد عواد142893

ن مالك عبداالمب 341465 242إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرحسي 

243إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعلي سامي محسن341394

244إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرنوماس دفاع عواد378689

245إعدادية2غماس 22753القادسيةذكراحسان رحيم سوادي83546

246إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعلي حسن سوادي139029

247إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعقيل جاسب جبار142938

248إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرجليل جميل جرميخ139978

249إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرسيف موحان عبيس122831

250إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرطاهر عباس بشب 142934

251إعدادية2غماس 22753القادسيةذكراسامة شعالن خضب 121682

252إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرمحمد رياض مالك342785

ن مسافر عظيم55023 253إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرحسي 

254إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرمظفر سالم فليح121521

255إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرسجاد ناضل عباس122834

256إعدادية2غماس 22753القادسيةذكركرار راهي شبالوي342723

257إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرمحمد سعيد هويدي341191

ن عبدالزهرة كاظم122668 258إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرحسي 

ن دوهان محمد121605 259إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرحسي 

260إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرمرجان دفاع عواد142878

261إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرسجاد ابراهيم مزهر340728

262إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرليث عدنان خضب 340763

263إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرظافر مهران عمار142907

264دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرعبدالرضا كاظم عباس342889

ي حسن83626
265دبلوم2غماس 22753القادسيةذكرجبار ماسر

266إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرمحمد حسون عبادي560464

267إعدادية2غماس 22753القادسيةذكرعرفان عباس مهول122471

1بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىميثاق رزاق عبدالزهرة140277

2بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىهاجر ناجح خزن142981

3بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىنورة حيدر جبر357697

4بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىايمان جابر عيىس142776

ق حيدر شبر138657 5بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىاستبر

ن غيدان342871 6بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىعتاب حسي 



7بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىزهراء عباس رصي    ع378485

8بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىرواء حليم صاحب142991

9دبلوم2غماس 22753القادسيةأنبىرفاه مانع ابوشنة140234

10إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىهناء عبدالرضا كاظم121713

ن سوادي سلطان121708 11إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىحني 

12إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىزمن كريم سعيد342462

ن فاضل142996 13إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىزينب حسي 

14إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىميعاد مدلول مدهون142986

15إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىوداد مدلول مرهون142988

1بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىتحدي عباس كاظم83740

2بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىمائدة حمادي عودة378170

3بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىزهراء عامر زبالة83645

4بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىبتول احمد عبيد356388

5بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىصابرين عبدالكاظم عطية121711

6بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىافراح هادي عيىس83903

7بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىزينب محمد شنشول142855

8بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىايمان حسن سوادي83923

9بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىزمن فليح مهدي342927

فاطمة علي حسن83241
10بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبى

11بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىانتصار جندي محسن83854

ى نارص جاسم122860 12بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىبرسر

13بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىهدى مهدي صاحب83895

ن محسن صاحب121710 14بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىحني 

15بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىسحر رحيم خشان83918

16بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىدالل عادل كاظم142862

ي83583
17بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىاالء مظلوم لوت 

18بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىزهراء كريم فليح83652

ن342848 19بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىحوراء رحيم حسي 

20بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىزهراء ثعبان خشان139656

21بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىاالء عباس عبد83688

22بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىسهاد صبيح عطية83783

23بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىزينب محمد عبيس83831

وجدان حسن مجلي142849
24بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبى

25بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىخنساء يارس تاية83678

26بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىزينب حيدر ابوالهيل83194

27بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىشهد ثعبان خشان142867

رسل علي كاظم378417
28بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبى

فاطمة حسن مجلي142828
29بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبى

ابتهال عبادي والي83637
30بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبى

31بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىسهام فالح عطية122876

32بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىعبب  موحان عبيس83836

33بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىشهالء حيدر حسن122005

34بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىزينة عيىس وحيد342660

ان جبار139584 35بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىمبن مب 

36بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىهبة رزاق عبدالزهرة142846

37بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىزهراء رحيم عبدالحسن83909

38بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىاثب  موحان عبيس83776

39بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىافراح كريم عودة83670



40بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىافراح عبدالكاظم عطية83224

41بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىهدى ثعبان ابوعيون506451

42بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىنبأ حسن كاظم83819

رشا عبادي والي83201
43بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبى

44بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىنورس حيدر شبر142864

دالل عبادي والي83886
45بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبى

46بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىسعاد صبيح عطية142851

47بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىمعراج عمار راهي121803

48بكالوريوس2غماس 22753القادسيةأنبىرسل رياض فاضل121776

49دبلوم2غماس 22753القادسيةأنبىوسن فليح مهدي342740

50دبلوم2غماس 22753القادسيةأنبىمبن كريم عبدالحسن122882

51دبلوم2غماس 22753القادسيةأنبىذكرى ناجح خزن83796

ن83723 52دبلوم2غماس 22753القادسيةأنبىزهراء علوان حسي 

53دبلوم2غماس 22753القادسيةأنبىنبا نزار مرهيج83945

54دبلوم2غماس 22753القادسيةأنبىمنتىه احمد عبيد83237

ن نهاد وثبون139224 55دبلوم2غماس 22753القادسيةأنبىبني 

ابتسام فريق دالي121834
56دبلوم2غماس 22753القادسيةأنبى

57دبلوم2غماس 22753القادسيةأنبىسارة عبداالمب  بشب 121705

58دبلوم2غماس 22753القادسيةأنبىارساء عمار راهي121806

59إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىزينب محان كاظم139438

60إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىمنال حمزة جبار122943

61إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىايمان رياض فاضل121775

62إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىفاطمة عبدالزهرة كاظم342750

63إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىحوراء كريم عبدالحسن122933

ن داخل علوان138685 64إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىبني 

65إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىشهد سعيد جاسم83203

66إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىفاطمة عباس رصي    ع122925

ان جبار139515 67إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىختام مب 

68إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىرجاء حسن محسن83211

ن142840 بشائر علي حسي 
69إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبى

ن كاطع83809 70إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىرويدة حسي 

71إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىزهراء نافع عطية122956

72إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىزينب تقليد عواد142892

73إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىزينب محمد جواد83217

74إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىهدى جابر عباس83873

غفران فاضل تركي138441
75إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبى

76إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىبتول فاضل عبيس121701

ان جبار138254 77إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىهدى مب 

ن122871 78إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىارساء صدام حسي 

79إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىعذراء حسن عبيد83933

80إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىرسل غالب مكمل139335

81إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىعذراء رحيم عبدالحسن142787

82إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىانوار مجيد سوادي342829

ن حيدر ابوالهيل83190 83إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىبني 

84إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىاخالص جليل عليوي341522

ن122778 85إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىعتاب سليم حسي 

86إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىزينب احمد رحيم506656

87إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىاسماء محمد شنشول139285



ن506647 ميعاد ابوعلي حسي 
88إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبى

ن جعفر حمود139173 89إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىبني 

90إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىزينب كريم عكاب400859

91إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىكوثر محان كاظم122837

ن حيدر جبر357473 92إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىيقي 

93إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىغصون عبيس عناد341421

94إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىكوثر سالم رستيب121729

95إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىنورالهدى عبدالحليم طاهر142756

96إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىارساء كريم عبدالحسن122931

97إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىحوراء صاحب رسحان139400

ن506658 جنان ابوعلي حسي 
98إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبى

ن139469 99إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىسارة رحيم حسي 

100إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىمريم قاسم شالكة401724

101إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىكوثر خالد جمعة342899

102إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىرشا حمزة جبار122805

103إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىفاطمة احمد حمزة121832

104إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىورود فاضل حسن122937

فاطمه علي عبدالحسن121798
105إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبى

106إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىزهراتء راتب حمزة342768

107إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىذكرى حسن شبالوي122849

108إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىبسعاد مالك رباط139366

109إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىوالء جليل حاكم139259

110إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىسهاد مجيد شوين139815

111إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىميعاد صبيح عطية142833

112إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىزهراء مالك رباط122799

113إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىايمان عبادي عبيد83605

وق محمد جواد121981 114إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىرسر

115إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىقمر محان كاظم122918

116إعدادية2غماس 22753القادسيةأنبىغفران جمعة عزوز401686

1دكتوراه2المهناويه 22754القادسيةذكرعدنان عبدالهادي رسحان131431

ن502224 ي عبدالحسي 
ي راضن

2ماجستب 2المهناويه 22754القادسيةذكرهاتن

3ماجستب 2المهناويه 22754القادسيةذكرعلي شاكر فيصل333737

4ماجستب 2المهناويه 22754القادسيةذكرامب  جبار عبدهللا333659

ن عودة131319 5دبلوم عالي2المهناويه 22754القادسيةذكرتوفيق حسي 

6بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرغانم عزيز حسن206296

7بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرفاضل كاظم عبد259714

8بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرارحيم عبدالرضا عواد207115

ن مشعان138522 9بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرعلي حسي 

10بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرحيدر عبدالرضا عواد324234

11بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرحكيم محمد ذرب135925

12بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكررضا جليل عبد259600

13بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرقاسم حميد يارس134687

14بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرعباس تركي كاظم494110

ي132955 15بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرحيدر حسون راجر

16بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكراياد عمار ذرب378099

ي علي207100 17بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكراحمد حرتر

18بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرحسام داخل حمود130631

19بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرموس هجان غلوم333015



ن شاكر عبدالكاظم260184 20بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرياسي 

ن عكش332844 21بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرحيدر عبدالحسي 

22بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرحمزة محيسن امب 542165

23بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكركامل فشالن هلول333539

24بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرعباس عيدان مسيلم518826

25بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرحيدر نعمان جبر205903

26بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرمهند علي عبد333632

27بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرعامر طليحان عبد206168

28بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرحسن هادي خضب 332734

ن131515 29بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرعبداالمب  رحيم حسي 

30بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكراسماعيل ايوب عبدمسلم332919

31بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرمصطفن لفته عبد333716

32بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكراحمد هادي صالح206602

33بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرقاسم عصيب عبد333517

34بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرمحمد ايوب عبدمسلم332903

35دبلوم2المهناويه 22754القادسيةذكراحمد نايل عبد206936

36دبلوم2المهناويه 22754القادسيةذكرلواء علي سماع133108

37دبلوم2المهناويه 22754القادسيةذكرنوفل فالح حمود333845

ي عبدالسادة131226
ن
38دبلوم2المهناويه 22754القادسيةذكرثائر صاف

ن طاهر محيسن134659 39دبلوم2المهناويه 22754القادسيةذكرعبدالحسي 

ن وناس شمران205807 40دبلوم2المهناويه 22754القادسيةذكرحسي 

41دبلوم2المهناويه 22754القادسيةذكرمحمد مكي عبدعلي505614

42دبلوم2المهناويه 22754القادسيةذكروليد ظاهر محيسن131857

43دبلوم2المهناويه 22754القادسيةذكرمرتضن محمد راهي518172

44دبلوم2المهناويه 22754القادسيةذكراحمد مكي عبدعلي505620

45دبلوم2المهناويه 22754القادسيةذكرمرتضن احمد جبار332678

46إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرعزبز عباس ضليع135388

47إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكراحمد عبدالرضا عواد130976

1ماجستب 2المهناويه 22754القادسيةذكرمنذر نعمان مشعان135783

2ماجستب 2المهناويه 22754القادسيةذكركرار عامر دحام205861

3ماجستب 2المهناويه 22754القادسيةذكرريكان حازم ترتيب133138

4بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرمصطفن فاضل كاظم132804

5بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرحسن علوان كاطع138967

ي205839 6بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرنجاح غانم راجر

7بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرولي عماد شلغم206272

8بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرعلي نعمان جبر205932

ن135292 ي حسي 
9بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكربحر راضن

10بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرغسان عبدالسالم عبيد206816

11بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرعباس شاكر فيصل205836

12بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكراحمد صالح عليوي260283

13بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرمحمد جميل شهاب206513

ن137801 14بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكراحمد علي حسي 

15بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرادريس يحب  شمران133565

16بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكركفاح يحب  هجوج206030

ن135372 17بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرصالح محمد حسي 

18بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرسعدون رسن كاظم135133

ن عكش332878 ن عبدالحسي  19بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرحسي 

20بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرفارس نارص حسون138117



ي542168
21بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرفاضل عباس شاتن

22بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرحسن رحيم كارسر135747

ن محسن عبيد133695 23بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرحسي 

ي صوجر133720
24بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرمنتظر غبن

25بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكررسول محمد جبر131132

ن حسن206019 26بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرسجاد حسي 

27بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرحيدر كتاب منصور133272

ن علوان135520 28بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرصفاء عبدالحسي 

ن383716 29بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرعلي محمد حسي 

30بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرحسن راهي جفات133415

31بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكراحمد غسان عادل206219

32بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرمحمد نبيل عزيز205820

33بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرعلي عامر دحام206252

34بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرمحمد ناظم ترتيب139073

 علي عبد130997
35بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرمصطفن

36بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرمحمد عبد عكش206468

37بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرحسن محسن عبيد133620

38بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرعباس عزيز سمب 131204

39بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرمنصور احمد صباح206148

40بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرمحمود كدر سمب 134733

41بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرانور رحمن عبيس134261

42بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرحيدر داخل طاهر134697

43بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرليث منشد مهدي488366

44بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرابراهيم محمد كاظم135322

ن قيطان هدير133462 45بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرياسي 

46بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرحيدر نزار عمار134521

47بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرعبداالمب  حسن عبد206100

48بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرنصب  عزيز عباس135491

49بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكراحمد فاضل كاظم135468

50بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرنوار شهيد لفته135793

51بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرحسن كلف مرهون131414

52بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرحسام حكيم محمد135946

 تركي332799
ن 53بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرزيد حسي 

54بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرحسن دينار غركان134514

55بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرمهند عبدالمهدي عبد135682

ن عرس133481 56بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرمحمد حسي 

57بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكراياد شاكر عبدالكاظم260055

ن محمد135343 58بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكراحمد عبدالحسي 

59بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكراوس كاظم عبدهللا260134

60بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكراكرم وداي عيدان205824

61بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرايهاب عبدهللا كطران206356

62بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكراحمد كامل فشالن260083

63بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرعباس فاضل تركي377761

ن333402 64بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرماجد نارص حسي 

ي488353
65بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرفالح حسن شاتن

66بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرعلي مكي عبدعلي137963

67بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكراكرم عباس سهيل133546

68بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكراسعد عبدالجاسم علي205812



69بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكركرار علي جبر332705

70بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرطيف فريد علي138011

71بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرعباس علوان حسن134899

72بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرنمب  عزيز عباس135403

73دبلوم2المهناويه 22754القادسيةذكرعباس حاتم هادي555286

74دبلوم2المهناويه 22754القادسيةذكرفاضل احمد برهان377565

ن عادل هادي138947 75دبلوم2المهناويه 22754القادسيةذكرحسني 

ي138780
ن
76دبلوم2المهناويه 22754القادسيةذكرعلي هاتف صاف

ن علوان حسن206209 77دبلوم2المهناويه 22754القادسيةذكرحسي 

78دبلوم2المهناويه 22754القادسيةذكرعلي كريم مطر259649

79دبلوم2المهناويه 22754القادسيةذكرحيدر عامر دحام133397

ن132821  علي حسي 
80دبلوم2المهناويه 22754القادسيةذكرمرتضن

ن شاكر206580 81دبلوم2المهناويه 22754القادسيةذكراحمد تحسي 

82دبلوم2المهناويه 22754القادسيةذكرسالم حاكم محيسن378300

83دبلوم2المهناويه 22754القادسيةذكرمهند عبدالكاظم شعالن134545

ن138401 84إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرسيف علي حسي 

 احسان علي206832
ن 85إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرحسي 

86إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرانور مجبل بهب 131337

87إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكراحمد محمد عبد135843

88إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرقاسم عدنان تركي133157

 حسن جبر131153
89إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرمصطفن

 علي205983
ن 90إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرحيدر حسي 

91إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرحسن فاضل تركي132684

92إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرمرتضن عمران جبار138836

93إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرحمزة ثعبان عدنان137885

94إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرمرتضن كاظم مانع207007

95إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرمنصور جليل جندي207014

96إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكراسماعيل كريم جابر378328

ن131480 97إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرعباس رحيم حسي 

98إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرزيد اياد عمار378118

99إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرحسن علي عبد135890

100إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرباقر طليحان عبد260233

ن131053 101إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرعباس فاضل عبدالحسي 

102إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكروالء جبار رغيد206965

103إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرعلي حسون عبود135826

104إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرعباس حسن عبد333100

105إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرعمار موس جبر134210

106إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرغيث حيدر غانم135496

107إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكريارس اياد عمار378265

ي132854 108إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرامجد فاضل ناجر

109إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكروليد هارف عبد542171

ن عبدمسلم206761 110إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكركاظم حسي 

111إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرماهر محمد ظاهر333793

112إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرعلي كتاب منصور133243

ن عبدهللا محيسن377663 113إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرحسي 

114إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرريسان نعيم اليذ133192

115إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرامب  صبيح عزيز131533

116إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكراحمد صبيح جبر131067



117إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرسجاد عبداالمب  رسحان333470

118إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرمحمد هادي جليل205848

119إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرحسن شاكر عبدالكاظم378026

120إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرعلي رحيم جاسم138673

121إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرمسلم علي راهي333767

ن كاظم حسن260110 122إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرحسي 

123إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرعباس برهان عباس377500

124إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرمحمد داخل طاهر324301

125إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرمالك نعمة عبدالرضا133816

126إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرامب  علي عبد205845

127إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرمسلم ضياف جهادي138855

ن206890 128إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرمهند علي حسي 

ن131386 129إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرحسن محمد حسي 

130إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرعلي ذياب رسحان131704

131إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرباقر زغب  عباس135241

132إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكراثب  دوهان فاهم172411

133إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرمحمد جبر عاجل206727

134إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكراحمد هاتف فليح134376

135إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرمسلم عقيل محسن383694

ي135110 136إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرمحمد احمد حرتر

 تركي333574
ن 137إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرمحمود حسي 

138إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرعبدهللا ماجد عليوي488362

139إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرمحمد جاسم خزي206190

140إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرغدير حمزة جبار206995

ن حامد هادي135910 141إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرحسي 

142إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرعلي هادي محيسن377851

ن درع مرزة132076 143إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرحسني 

144إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرمحمد فاضل كاظم133033

145إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرحميد هاتف فليح134321

146إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرازهر عبار هادي377811

147بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةذكرحميد ظاهر محيسن134860

148دبلوم2المهناويه 22754القادسيةذكرداخل طاهر محيسن134602

 تركي كاظم494089
ن 149دبلوم2المهناويه 22754القادسيةذكرحسي 

150إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرنعمة عبدالرضا عواد130332

151إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرمهدي عبود دبعون205948

152إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرحمزة جبار محمد205881

153إعدادية2المهناويه 22754القادسيةذكرصادق عزيز لهيمص259954

ي378110 1بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىساهرة حسون راجر

2بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىفاطمة ايوب عبدمسلم494111

3دبلوم2المهناويه 22754القادسيةأنبىرواء حمزة جبار134568

4دبلوم2المهناويه 22754القادسيةأنبىدنيا عباس دكسن132530

5دبلوم2المهناويه 22754القادسيةأنبىزهراء هالل ظاهر494099

1دبلوم عالي2المهناويه 22754القادسيةأنبىدعاء ناجح غازي138270

ن205969 2بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىختام محسن عبدالحسي 

ن عودة131288 3بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىرساب حسي 

4بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىعذراء عداي علود135612

5بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىهدى وداي عيدان135602

6بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىمريم هادي عبدعون206042



7بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىغفران طاهر لفته135764

8بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىرنا حسن حداوي378158

9بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىفرح رحيم هوري134138

10بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىمنار واصف كاظم205818

11بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىارساء طالب محمد139005

12بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىغفران فرحان عبيد130894

13بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىرقية ناجح غازي130279

14بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىهند كامل فشالن206543

ن عبداالمب  شنان135775 15بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىام البني 

16بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىرمله رضا جليل259488

17بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىزينب جبر عاجل206783

غصون علي حامد135054
18بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبى

19بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىسارة فالح حمود206340

20بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىازهار جفات عبدهللا135622

ن نعمان جبر131909 21بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىحني 

22بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىغصون عداي علود135861

23بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىهبة فالح جهادي131028

ن حاتم عبيد368275 24بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىحني 

25بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىاالء حكيم محمد136064

26بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىصفا يحب  شمران133760

هاجر علي عبد133597
27بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبى

28بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىالهام محمد عبد134039

29بكالوريوس2المهناويه 22754القادسيةأنبىضح اسعد راهي206405

30دبلوم2المهناويه 22754القادسيةأنبىفاطمة محمد راهي518106

31دبلوم2المهناويه 22754القادسيةأنبىفاطمة غانم عزيز206118

32دبلوم2المهناويه 22754القادسيةأنبىهدى محمد عبد135848

33دبلوم2المهناويه 22754القادسيةأنبىنبا رائد راهي133528

34إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىمروة اسعد راهي378378

ن333617 35إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىساجدة رحيم حسي 

36إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىانوار عزيز سمب 131179

37إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىلقاء عباس سهيل133498

38إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىمنال نعمة عبدالرضا135666

39إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىنادية وداي عيدان135589

زهراء علي حامد134919
40إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبى

ي206456 اق عبدالعباس حرتر 41إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىارسر

42إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىفاطمة رضا جليل259549

43إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىطيبة وليد محمد135514

44إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىاالء عبدالمهدي عبد135698

45إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىانتباة طالب محمد130837

46إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىرحاب سعيد حميد134060

ن333679 47إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىحميدة رحيم حسي 

48إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىسمر نارص سهيل133071

49إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىايام نعيم محمد135538

50إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىمريم نوماس عبدالواحد131600

51إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىخديجة رحيم كارسر135362

صابرين علي حامد135095
52إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبى

53إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىزهراء ضياف جهادي138901

54إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىفاطمة حامد شاكر206926



55إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىمريم رضا جليل259523

ن377437 ن حسي  56إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىخلود تحسي 

57إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىهبة سعيد حميد130687

58إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىزينب غانم عزيز206137

59إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىسارة داخل طاهر130501

60إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىمنار حكيم محمد135833

61إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىالوان عماد شلغم132487

62إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىسيناء منشد عباس134474

فاطمة فاضل تركي488364
63إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبى

64إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىصبا رائد راهي132762

65إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىاسالم ناظم جودة206627

66إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىرقية طالب محمد488371

67إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىشهد حكيم محمد135840

68إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىمريم رمضان سعد135269

ن طاهر134588 69إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىفاطمة عبدالحسي 

70إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىحنان عالوي امب 130763

ن شاكر132420 71إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىنورس تحسي 

72إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىظفر هالل ظاهر508521

ن محمد دوهان494106 73إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىحني 

ن عبود عبدفلحي138926 74إعدادية2المهناويه 22754القادسيةأنبىبني 

1ماجستب 2الحمزه 32755القادسيةذكرهيثم عقيل عويز100807

2دبلوم عالي2الحمزه 32755القادسيةذكرعلي جليل غازي106271

3بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرعلي عناد علي37252

4بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرنعيم موس علي296630

5بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرفرحان محمد ملحان337684

6بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرجواد كاظم عاجل41000

7بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرعبداالمب  رضا حلواص98881

8بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرحيدر رحيم عواد297122

9بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرصالل عزيز حلواص103406

10بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرحيدر جابر جالب36126

11بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرصالح هويدي حلواص98842

12بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرديوان شهد راهي124518

13بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكركامل زيارة كاظم100664

14بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكراسعد ملحان هكب 101869

15بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكركرار رزاق علي296229

16بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرعالء عبيد جرد95616

ن380692 17بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرمنصور علوان حسي 

18بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرمحمود شاكر عبد102107

19بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرحاكم جبار طالك380677

20بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرخالد عبادي حسن510772

21بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرماجد عبدهللا عبدالحسن41616

22بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرمحمد كاظم عاجل44046

23بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكركامل داخل سلطان101794

24بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرجابر فرج ساوي102056

25بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرلؤي غايب عويز43771

 علي عبدالخرصن44631
ن 26بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرحسي 

27بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرعبدالحميد مهدي عبد510775

28بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرحمود سفاح حمود337533



29بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكركاظم عبدالزهرة عبدالحسن95670

30بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرفالح حسن خردال558519

31بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكررعد صالح مهدي99927

32بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرامب  جبر شبيب40800

33بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرجائز سفاح حمود296646

34بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرمحمد فاهم كطران298295

35بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرمنب  عناد عاشور224588

36بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرمالك حميد شهد224575

37بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرعالء خضب  كواد224382

38دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرراهي مزعل غالي510774

39دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرهادي طوينة تومان40723

40دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرحاتم ارحيم ديري336727

ي510792
41دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرمنتظر كاظم شاتن

42دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرحمزة داخل هاشم43926

ن تعبان43182 43دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرداخل حسي 

44دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكركاظم اسماعيل رواد95782

45دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرناظم ارحيل مالخ41829

46دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرفالح شعالن جابر336730

ي357168
47دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرلؤي كاظم شاتن

48دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرهادي كاظم معيلو37274

49دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرسجاد صالح مهدي336739

50دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرمهدي شاطي ويدان102643

ي36768
51دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرحمود علي كاتن

52دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرهادي شاطي ويدان36957

53دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرمحمد يارس مشكور37335

54دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرمصطفن كاظم دخيل43901

55دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرمنتظر احمد اسماعيل336747

ن نعاس297349 56دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرعلي حسي 

ن ستار حميد336724 57دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرحسني 

58دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرحيدر باسم عزيز337565

59دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرسالم عبدالحسن مشكور101547

60دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرحاتم شيال حسن336613

61دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرمحمد باسم عزيز337608

62دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرتكليف حامد شالكة41559

63دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرحيدر جبر شبيب41203

64دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرمصطفن شهيد رحيم95250

ي297322
65دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرمرزوك غضبان رسيفن

66دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرمحمد عباس فاضل101317

ي297371
67دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكررزاق غضبان رسيفن

68إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكريونس عمران مخيف42342

69إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكررعد يارس مشكور43347

1بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرمسلم حمزة كاظم43139

2بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرقحطان عدنان حمزة296948

3بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرحيدر مالك عبدالكاظم43463

4بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكراحمد حسن خضب 43262

ن علوان298457 5بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرثامر حسي 

6بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرمهند حميد مالل510783

7بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرحسن فليح حسن42881



8بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرسالم عبدالسادة حمادي44552

9بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرشاكر عيىس عمران102403

10بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرريسان عدنان حمزة102429

11بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرعامر كتاب عبدنور42897

12بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرمحمد سعدون نعيم337088

ن42218 13بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرعمار منصور حسي 

 علي نبهار43247
ن 14بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرحسي 

ي380735
ن
ن صاف غام حسي  15بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكررصن

16بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكراحمد ادريس عويز43487

17بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرخالد كريم احمد288808

18بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرعباس كامل علي41261

 تركي ثجيل43588
19بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرمصطفن

ن42245 20بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرمحمد تومان حسي 

21بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرمهند حمزة عبدالحسن101488

22بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرحيدر عباس داخل43225

ن101594 23بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرناظم برهان حسي 

24بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرحسن رحيم عيدان297391

ن مرزوك37115 25بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرطالب عبدالحسي 

26بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرباسم سعيد حسن380688

27بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرمحمد عباس عزيز40744

28بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرمناف حسن خردال337060

29بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرقاسم محمد شهيب510769

30بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرمحمد سعد كشاش42870

31بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرعبدالكريم جميل عبدالعالي101629

ن41288 32بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرسالم كاظم عبدالحسي 

ن جحيل95699 33بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرصادق عبدالحسي 

ن كريم رضا297416 34بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرحسي 

35بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكراحمد عبدهللا فيصل82461

36بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرمسلم ناظم عجة44220

37بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرعقيل عبد علوان102784

38بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرعباس ناظم بردان94975

39بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرضياء محمد فاضل380669

ن مدلول101671 40بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكراحمد مكي 

ي عبدهللا41796
41بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكراحمد داسر

42بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرماهر يارس عطية510751

43بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكراحمد عصفور عبد102600

ي95446
ن
44بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرلطف صادق كاف

45بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرمحمد محسن مشيغيب42809

46بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرحسن وحيد عينون102146

ي37303 47بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرسعد مكي راجر

48بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكراسماعيل كامل علوان336696

49بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكريوسف مراد كاظم298506

50بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرمحمد نور لهمود336990

51بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكراحمد حبيب ظاهر296562

52بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكركرار كاظم وادي100455

53بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكراحمد ثابت جهاد298447

54بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكراياد سعيد مطارد337915

55بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكروسام حسن رحيم337943



56بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكركاظم عبدالسادة حمزة95491

57بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرعمار يارس عطية95121

58بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرمحمد حسن رحمان43942

 علي36885
ن 59بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكررياض حسي 

60بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرمحمد حمزه كاظم95531

61بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرارشد فاهم كطران297094

 علي380686
ن 62بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرحيدر حسي 

63بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرحيدر كاظم وادي100531

64دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرحيدر عناد علي41900

65دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرعادل جواد عيادة107236

66دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرصادق مجيد سلمان43876

67دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرمنصور ناظم عجة44036

68دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرفالح حسن ابوالططو336719

69دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرمحمدالباقر رحيم جويش41958

70دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرخالد رشيد مطارد337647

71دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرقضي هاتف كاظم44714

72دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرحيدر عبد علوان41717

73دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرضياء فالح عبد510767

74دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرعلي شنان دوي    ج42417

75دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرحيدر تركي ثجيل43548

ي خرسان41533
76دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكراحمد راضن

77دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرزياد كريم محسن95351

78دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرعمار هاتف علي337718

79دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرعالء حامد شالكه99890

80دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرقاسم كدر تركي100702

ن صبيح جبارة40764 81دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرحسي 

ن كاظم وادي42618 82دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرحسي 

83دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرعلي ادريس عويز41145

84دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكركرار سالم حسن296592

85دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرعبدهللا سوادي مسب 107096

86دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرخضب  عباس كريم99036

87دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكراحمد رزاق شهد36637

ي296488 88دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرانور جابر راجر

89دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكراحمد سالم مدلول100021

90دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرامب  طراد علي42455

91دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرسجاد عباس شجاري380783

92دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرناظم مالك مرهون42785

93دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرمحمد مهدي عاشور510768

اد42750 94دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرامب  نعيم رسر

95إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرمؤمل احمد اسماعيل106471

96إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرحاتم شهيد عبد40928

97إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرحيدر خضب  كواد107111

98إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرحسن كاظم عبدالسادة510779

99إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرعلي غانم ضاري42280

ي جابر510755 100إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكراحمد حرتر

101إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرصادق كريم ارحيم336752

102إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرمصطفن وزير شاكر42850

 عبدعلي كاظم102677
103إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرمصطفن



104إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرعبدالصمد عارف جاسم510747

105إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرجون حسن علي37136

106إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرعلي احمد عبدالحسن379620

107إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكراحمد ثامر ساجت37372

108إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرمحسن نجم عباس42387

109إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكروسام ناوي كليل44493

ن ناظم ارحيل43680 110إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرحسي 

111إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرسالم رسحان عبيد43981

112إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرمصطفن نعيم عليوي41420

113إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكركرار منصور جاسم36831

114إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرمحمد حرب عزيز337633

115إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرحاتم كريم نذير44740

ن راهي مزعل44612 116إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرحسي 

117إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرحسن كريم رضا337042

118إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرسجاد ديوان شهد336631

119إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرايهاب جميل مالل103443

120إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرسجاد عدنان اجبب 298439

121إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرسجاد ثامر عبدالحسن44175

ي545127
122إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرعلي كريم ماسر

123إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرحسن ناظم بردان379498

124إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكراحمد خالد منصور380441

125إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرحسن عذاب مسب 106362

126إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرعقيل فالح شعالن337022

127إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرحسن عبدعلي عبدالرضا337450

128إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرسالم كاظم اسماعيل380289

ي منب  طالب380375
129إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرهاتن

130إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرامب  محسن عبيد545129

131إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرعلي عنيد مامون510764

132إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرسجاد مهدي فرحان380728

133إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرحمزة شهيد عبد40915

ن رحمان510742 134إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرعالء عبدالحسي 

135إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرمرتضن كاظم دخيل41480

136إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرحسام كريم يارس43117

137إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرسجاد كاظم دخيل101373

138إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرصالح كامل ويجان379473

139إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرمنتظر سعيد رحيم106405

 علي ذرب224255
ن 140إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرحسي 

ي224213
ن
141إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرحسن علي صاف

142إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرعلي احمد منصور107320

143إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرضياء حيدر حمود224543

ن42914 ن عبدالحسي  144إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرصفاء حسي 

145إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرانور صالح وذيح102178

146إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرمسافر منشد حنون41343

147إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرحسن منصور جاسم337360

148إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرمنتظر طاهر علوان107216

149إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرمسلم عقيل عويز100922

150إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرعلي كامل علوان558515

151إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرعوده قاسم رحيم510776



152إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرسجاد عداي عبدالكاظم510781

153إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكراياد سعيد حسن380367

ي عطيف42515 154إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرمنب  باجر

155إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكروسام كاظم اسماعيل510789

156إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرعبدالرحمن عليوي حمزة510739

ن نور محمد296534 157إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرعبدالحسي 

158إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكركرار عبد موس510744

159إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرغيث مهدي صالح102223

ي510788 160إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرامجد كامل عبدالنبر

ن عالوي جبب 558521 161إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرحسي 

162إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكراحمد قاسم كاظم224346

163إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرحازم مالك كريم558517

164إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرمازن فليح حسن44935

ن عبدالعباس380707 165إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكركرار حسي 

166إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكريارس زاير مطرود336641

167إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرليث لؤي كاظم380714

168إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرمحمد باسم حميد44021

169إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكراحمد سعار كريم341863

170إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرحيدر حسن خضب 43425

171إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكراحمد سعد موس94847

172إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرحسن محسن شجاوي545134

173إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكررزاق حسن خضب 336978

174إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرامب  رحيم مرهون95833

175إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرفالح عبدالحسن عبد99980

176إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرعبدالرسول عماد كاظم44841

177إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرنجم عبدهللا عبدالحسن37044

178إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرجعفر عباس كريم106557

179إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكراحمد سوادي مسب 107049

180إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرذوالفقار جبار رحيم380701

181إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرعلي كاظم جندي380682

ن ابراهيم عبدطالب380353 182إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرحسي 

183إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرحيدر قاسم هاشم336671

184إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرفيصل فرج شاكر379530

185إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكررضا فارس شنان336900

ن ناظم بردان380573 186إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرحسي 

187إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكريوسف سعود عسل107201

188إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرمحمد احمد حسن336733

189إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرامب  حميد جبر510787

ن فنطيل107022 190إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرليث حسي 

191إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكراحمد نعيم ردام510785

ن مشكور جابر107243 192إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرحسي 

193إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكركرار غافل كاظم44005

194إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرفارس صالح لزام95219

195إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرسالم عبدالكريم جفات42838

196إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرعباس هادي اسماعيل106615

197إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرعباس كاظم وادي510780

198إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرحسن صالح حمزة336681

199بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةذكرصباح غنام فرحان41986



200دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرمهدي عيدان جاسم297524

201دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرناهي مزعل غالي41814

ي فهد106184
202دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرعلي راضن

203دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرحيدر خضب  تعبان101827

204دبلوم2الحمزه 32755القادسيةذكرعدنان عبدالعالي توك95735

205إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكركامل عبداالمب  حيمد106594

ن عبدهللا36736 206إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكرغالب حسي 

207إعدادية2الحمزه 32755القادسيةذكربشار عويز عبود42492

ن98316 1بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىحميدة مهدي عبدالحسي 

ي44061 ي عبدالنبر ى صبر 2بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىبرسر

3بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىسهاد عبداالمب  كاري95198

4بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىرشاء سعدون منشد95029

5بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىايمان حمزة مطر102354

6بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىرشا غايب عويز43043

7دبلوم2الحمزه 32755القادسيةأنبىرائدة عليوي كاظم42080

8دبلوم2الحمزه 32755القادسيةأنبىسعيدة جاسم عباس42993

9دبلوم2الحمزه 32755القادسيةأنبىضمياء سوادي فضل99074

ن عبدالعباس40784 10دبلوم2الحمزه 32755القادسيةأنبىشيماء حسي 

ي سليم عروش510770
11دبلوم2الحمزه 32755القادسيةأنبىاماتن

12دبلوم2الحمزه 32755القادسيةأنبىرحيمة عبيد حريز337776

13دبلوم2الحمزه 32755القادسيةأنبىرباب جويد عبدالرضا99953

14دبلوم2الحمزه 32755القادسيةأنبىاحالم مهدي عبود380725

ي42008
انعام زكي هاتن

15إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبى

16إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىاحالم حميد ظاهر336690

1بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىنورة رحمن جحيل41973

ن مهداوي شذر102764 2بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىحني 

3بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىنور سالم عطشان297452

4بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىعبب  حميد اسود44888

5بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىضح يارس عطية98992

6بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىهدى ناظم كزار521492

ختام علي كاظم42585
7بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبى

8بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىاسماء عنيد مامون380754

9بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىزهراء فليح خيون42046

10بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىايات حسن عبدالعباس102544

ن فليح خيون40950 11بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىبني 

12بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىفاطمة يحب  عباس107274

13بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىنورهان عباس فاضل42471

14بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىامتحان علوان حزام43967

15بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىزينب عبد كشاش42533

16بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىعلياء يارس طالك42121

ن42433 17بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىنرسين محكان عبدالحسي 

ي وهاب شعالن95090
18بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىاماتن

19بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىوالء ماجد خضب 510757

ن عبدالحسن103313 20بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىعلياء حسي 

21بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىهدى يارس عطية298358

22بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىفاطمة عبداالمب  رشيد510771

23بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىفاطمه فليح حسن44248

24بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىارساء عبدالرضا ابوذر42140



مروة علي جليب42204
25بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبى

26بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىرسور ثامر بردان99915

27بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىزينب كامل وادي36058

28بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىعلياء جميل جبب 42637

29بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىنجاة داخل سلطان510793

ازهار عناد علي296975
30بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبى

31بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىليل عبد كشاش42546

32بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىجنان خالد خوان380657

33بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىايمان مسلم جبار42099

34بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىزينب ثامر مجهول44809

35بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىزينب كوزان محمد41391

36بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىارساء شهيد عبد42822

37بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىرندة رشيد حسن98913

38بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىزينب خضب  عبيس40658

39بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىصابرين صبيح عبد42976

40بكالوريوس2الحمزه 32755القادسيةأنبىنرسين فليح حسن43833

41دبلوم2الحمزه 32755القادسيةأنبىهناء فيصل عايد43520

42دبلوم2الحمزه 32755القادسيةأنبىمنال عدنان لزام42602

43دبلوم2الحمزه 32755القادسيةأنبىنورة هادي طوينة42663

44دبلوم2الحمزه 32755القادسيةأنبىارساء عباس شجاوي336713

45دبلوم2الحمزه 32755القادسيةأنبىاالء حبيب عكال508746

46دبلوم2الحمزه 32755القادسيةأنبىاسيل سالم غثيث298336

ن عبدالعباس380711 47دبلوم2الحمزه 32755القادسيةأنبىنور حسي 

رؤى محمدعلي هاشم41680
48دبلوم2الحمزه 32755القادسيةأنبى

49دبلوم2الحمزه 32755القادسيةأنبىعتاب احمد حسن336737

50دبلوم2الحمزه 32755القادسيةأنبىرسل لؤي كاظم380718

51دبلوم2الحمزه 32755القادسيةأنبىرياب نعيم هادي510762

ن380671 52دبلوم2الحمزه 32755القادسيةأنبىهناء سالم حسي 

53دبلوم2الحمزه 32755القادسيةأنبىاقبال حمزة عبد102382

ي كحار510765 ن ناجر 54دبلوم2الحمزه 32755القادسيةأنبىياسمي 

55إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىختام ملحان عطشان42933

56إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىفاطمة فارس كاظم41929

57إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىنورة مهدي عبار100747

58إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىامنة ثامر مجهول101768

59إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىهديل فرحان محمد106643

ن296913 60إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىنجاة عبدالرضا حسي 

61إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىمجيدة حسن حميد42768

62إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىشهد طاهر علوان44578

63إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىاالء عنيد مامون380772

64إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىاحالم جائز سفاح44360

65إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىلمياء لطيف جفات297564

66إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىزهراء احمد صالح102265

67إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىنديمة كاظم معيلو41875

68إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىزينب حميد اسود42027

69إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىسلوى كاظم خضب 107141

70إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىغفران نافع وحيد99845

ن يوسف43166 71إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىفاطمة حسي 

72إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىزينب قاسم كاظم296662



73إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىامل جائز سفاح44309

74إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىاالء غانم ضاري42360

75إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىمريم فاروق زايد41311

76إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىنبا حبيب عكال508754

77إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىفاطمة سوادي عبادي40829

78إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىسليمة منادي عبادي40858

79إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىارساء فرحان جاسم107067

ن مدلول510758 80إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىعفاف مكي 

ن296780 81إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىالتفات عبدالرضا حسي 

82إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىختام متعب كريم95311

83إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىوديان صالح حمزة381520

84إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىصابرين مهدي مغامس44417

85إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىغدير موس رشيد43812

86إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىتبارك عبدالهادي عبد336850

87إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىسعاد نازل عبادي510798

88إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىاصيل سعد موس94882

89إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىايمان علوان فيصل102308

90إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىرانيا حبيب عكال510752

ن380393 91إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىهناء علوان حسي 

92إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىمديحة داخل سلطان36922

صفاء سامي اسماعيل107125
93إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبى

94إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىزينب يحب  عباس510754

95إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىحوراء مجبل جياد41232

96إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىمبن خالد كاظم41942

97إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىنجالء نحاري مجهول297257

98إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىابتسام مهدي مغامس42650

99إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىنور يارس عطية106060

ن هادي كاظم37166 100إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىبني 

101إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىانتظار قاسم جيجان296998

102إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىزهراء هادي طوينة40697

103إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىهدى قاسم جيجان95579

104إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىهند حبيب ظاهر380664

105إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىامل زغب  غازي558516

ن عامر جالب296263 106إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىبني 

107إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىبشائر حياوي كحار510745

108إعدادية2الحمزه 32755القادسيةأنبىفاطمة فليح خيون40970

109دبلوم2الحمزه 32755القادسيةأنبىخالدة خوان جبر297073

110دبلوم2الحمزه 32755القادسيةأنبىباسمه صالح عذاب102494

ن محمد خضب 111610 1بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسي 

2بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرعقيل حاتم جباره508510

3بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكراحمد صبيح جبار111896

4بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكركرار يحب  كريم111222

ن جاسب289063 5بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكراحمد معي 

6بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكراثب  محمد عبد111895

ن كامل111912 7بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرعلي حسي 

8بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرعالء مهدي مجيد289033

9بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرفالح حسن هادي558523

10بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرمحمد رضا محمود111493



11بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرحيدر يحب  كريم91491

ن عمران289214 12بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

13بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرشاكر حاكم محمود289140

14بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرضياء هادي تركي289159

ن111809 15بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكراسامة حافظ حسي 

 علي داخل289016
ن 16بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسي 

 نجم علي111937
ن 17بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسي 

18بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرعماد رحيم ديعون339361

 صادق خضب 111495
19بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرمصطفن

ن جندي حسن111949 20بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسني 

21بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرعبدالهادي ستار هادي111848

22بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكراحمد عمار نارص289026

ي339402
23بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرعلي حازم ماسر

24بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرعلي مسلم طه89961

25بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكروعد ماجد عبداليمة289143

26بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكراحمد شنان مطرود90169

27بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرحيدر عمار كريم89916

ن سعيد عبدالعزيز289119 28بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسي 

29بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرفؤاد سالم صبيح89740

30بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرحيدر ارحيم كاطع89848

31دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكرعلي احمد جليل111913

32دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكرحيدر كاظم محمد289125

33دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكرعامر جبار مشنتف111915

34دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكرعماد عدنان عبدالحسن111624

ن شنابه111713 35دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكرسمب  حسي 

36دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكرمحمدحسن عمران موس381709

37دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسن غالب اكوش111721

38دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسن علي داخل289139

39دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكراحمد محمد داخل289124

40دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكرصباح وحيد شهيد552466

41دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكرجاسم احمد عباس289150

42دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكراسعد عاشور كاظم111891

43دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكرامب  ناجح ابراهيم289151

44دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكرمحمدعلي صاحب عبدالعزيز289200

45إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعقيل جبار عباس289148

46إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعالء عبيس جودة339383

47إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعلي وضاح محمد92084

1بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرعبدهللا لقمان حمزه111814

2بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرصالح غثيث علي289121

3بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرمهند ابوتايه عبدهللا88412

4بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرعبدالعزيز قاسم عبدالعزيز289145

5بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرفاهم سالم عنون111233

6بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرعامر حاكم سوادي289228

7بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكراحمد وهاب رزاق111486

8بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسن محمد نشىمي289215

ي كريم111663
9بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرعبدهللا راضن

10بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرليث ستار سبيت131303

11بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرعلي جاسم زيدان111825



ي111536 12بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرنرص زغب  حرتر

13بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرصادق فاضل خضب 381763

14بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرحيدر عباس هادي111476

15بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرحمزة تركي عطية111577

16بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكركرار علي صاحب111432

17بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرمرتضن جودي حسن508312

18بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكراحمد راهي عاجل289149

19بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرثائر غازي فيصل401747

20بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرمحمدرضا فليح حسن111948

ن صالح كريم552508 21بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسي 

22بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرزكي يحب  كريم111469

ي جمال جودي289128
23بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرمحمدتف 

24بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكركرار جاسم خميس111617

ي سالم عنون111235
25بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرراضن

26بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرمهند عواد عبدعلي508529

ي289138
27بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكروليد شعيل حنب 

28بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرمحمد عبدالزهره محيسن288996

29بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكراحمد حبيب ظاهر111920

30بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرمسلم صالح كريم381764

31بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرالزم نعمة حمادي111589

32بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرعزيز جمال جودي289129

33بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرفيصل كريم اسماعيل111219

34بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرصادق داخل تركي289131

35بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرعباس فاضل كاظم111854

36بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرحجاب جارهللا كريم339370

37بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرمحمود عبدالكاظم محمود111795

ن كاظم هادي111826 38بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسي 

ن شنابة111719 39بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرعالء حسي 

40بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكراحمد رياض كاظم90524

ن اسوادي كاظم111945 41بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسي 

42بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكربهاء قاسم محمد289152

43بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرمهند احمد عبدالهادي339312

44بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرعبدهللا احمد جبار401773

 هادي تركي111932
ن 45بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسي 

46بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسن كاظم فاهم339367

47بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرمحمد طالب حسان289198

48بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرسجاد جاسم محمد111748

49بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرمصطفن كريم محمد111743

ن111917 ن زهب  حسي  50بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسي 

ن111746 51بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكراحمد صبيح حسي 

ي552449
ن
ي فاخر عوف

52بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسوتن

53بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرغالب راسم ركبان289211

54بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةذكرفالح حسن عبدالعزيز111834

 عبدالجواد بشب 111797
55دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكرمصطفن

56دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكرطارق ثابت درويش90260

57دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكرابراهيم فاهم داخل111513

58دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكروليد خالد عبدالمهدي111473

59دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكرمرتضن محمد صاحب111231



60دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكرانور كاظم حنظي111560

61دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكرعبدهللا رشيد عبدهللا111728

62دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكراحمد عيىس سوادي381723

63دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكرمهند غانم مدلول508350

64دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكركاظم مهدي عزوز339357

65دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكركرار طالب ابراهيم111910

66دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكرمحمد ضاجي مشيد508355

67دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكرعلي اكوش عبادي289095

ن محمد نشىمي111790 68دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسي 

69إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعبدالجبار حسن عطيه90427

70إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرمهدي بلبول هويدي88213

ي289209
71إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعباس راشد توت 

72إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعيىس نجم عبدهللا111217

ي90059
ن
73إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعبدهللا عادل كاف

74إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعباس علي داخل289030

ن289059 75إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعبدهللا احمد معي 

76إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسن علي غازي111951

 علي غازي111950
ن 77إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسي 

78إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرمحمد جعفر كاظم93690

ن صاحب339322 79إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرغدير عبدالحسي 

 علي هالل111700
ن 80إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسي 

81إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكركرار عباس عوده91623

82إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرقيس حازم كلف111411

83إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرسجاد احمد جليل111242

84إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسن قاسم رزي    ج289154

85إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكركاظم فاضل كاظم111858

86إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرشهاب احمد عزيز88384

87إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرمسلم تركي صاحب111821

ي111613
ن
88إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرمصطفن عبد عوف

89إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكريحب  كاظم كريم90007

90إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسن احمد جبار111583

91إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرباقر فاهم جابر90335

92إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكراحمد خليو فاضل111798

93إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرسيف رياض كاظم90641

94إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكراحمد جفات فاهم552479

ي111535 95إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرزايد داخل حرتر

96إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرزيدون مؤيد حسون339365

97إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرحامد داخل زعيب 508517

98إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكركرار حيدر عبدالحسن289122

99إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعبدالحكيم ثابت درويش289070

100إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرناظم كزار جودي289201

101إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكراحمد كريم شاكر111922

102إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكراحسان عويد مطرسر111437

ن111900 103إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعلي حافظ حسي 

ي عطيه عيدان508541 104إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرمب 

105إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعايد يعقوب عواد111667

106إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعباس رياض سالم111257

ن552442 107إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرمحمد ساعد هني 



108إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرمحمد علي صاحب111646

109إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرهاشم حميد فنطيل109924

110إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكركمال عدنان حمود401621

111إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعلي رسول موس111558

112إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرمحمد فاهم جابر89679

113إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعلي عقيل جبار339296

 علي نعمه111890
ن 114إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسي 

115إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسن سامي جابر131990

116إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرمحمد جابر غازي111952

117إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرهادي ترتيب هادي111537

118إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكراحمد عبدهللا كاظم339373

119إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكركرار حيدر كاظم381745

ن339285 120إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرثعبان نزار حسي 

121إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكريوسف يعقوب عواد111696

ن289166 122إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرمهند عمار عبدالحسي 

123إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرمحمد ناظم جابر381732

124إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرفارس حسن شنابه111507

ن جعفر هادي100640 125إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسي 

126إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرحمادي محمد سوادي111898

127إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعبدهللا رحيم كريم111727

128إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعبدهللا جاسم كاظم111931

129إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعلي جمال جودي289019

130إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكراحسان غالب اكوش111200

131إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرامب  خالد عزيز289204

132إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرمسلم عادل محمد111762

133إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرحيدر رضا محمود381757

134إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرحيدر مهدي عزوز289055

135إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرصادق جبار هادي111757

136إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرايوب صادق خضب 289076

137إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعامر حمود عائد93617

138إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعلي طالب كاظم111342

139إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرسعد محمد صاحب111907

140إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعباس علي غالي90115

141إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعادل فالح خشان111427

142إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكررياض حمزه بخيت276525

143إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكراثب  عادل عبداالمب 111844

144إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعبدهللا نجم علي289205

145إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرجهاد دريس كامل111823

146إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرمسلم نجم عبدهللا111860

ن جليل جاسم111653 147إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسي 

148إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرحازم عاجل عنون552520

149إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرحيدر قاسم رزي    ج111957

ن كامل264378 150إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرزيدون حسي 

151إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرمقتدى موحان عبدالمهدي111665

152إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعباس عبداالمب  جاسم558520

153إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعباس عمار كريم111936

154إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرزياد طارق ثعبان289002

155إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعلي عبدالحسن رشيد111738



156إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرذوالفقار حيدر شاكر111830

ف رحيم كاظم111228 157إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرارسر

158إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكركرار فاضل حمادي111808

159إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرحيدر صباح هادي289123

160إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعقيل جاسم خميس111621

161إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرقاسم كريم عويد111741

162إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعبدالحسن حارصن بردان111863

163إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرفالح سلطان سويد111769

164إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرمحمد قائد كريم111669

165إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرسيف فاضل حمادي111615

166إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكراحمد جاسم محمد88365

ن صادق خضب 289155 167إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرحسي 

168إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرمحمد قاسم تركي289021

169إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرمحمد قاسم عبدالعزيز289224

170إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعبدهللا قاسم محمد111204

ي تركي صاحب111819
171إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرهاتن

172إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعماد رحيم كاظم289022

173إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعالء عدنان حمود401704

ن381753 174إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعباس محمد عبدالحسي 

ن كاظم111276  حسي 
175إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرمصطفن

176إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرمحمد عبدالساده بجاوي111491

177إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرعادل برهان محيسن111539

178إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةذكرقاسم رزي    ج محمد111954

1بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىخديجه عبدالرضا عطيه111865

2بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىمبن طالب حمزه289010

3بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىزهراء سلمان كريم111446

ي كريم111886
4بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىحوراء راضن

5بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىهبة غازي مالك111287

ي111307 ن عبدهللا ناجر 6بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىبني 

7بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىسارة مهدي عاجل88155

8دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةأنبىفاطمة حيدر جواد88247

ن111811 9دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةأنبىهديه صبيح حسي 

ي مجلي552502
ن
10دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةأنبىفطيمة عوف

ن عبدهللا عواد289213 11دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةأنبىبني 

12إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىزينب فاهم كامل401729

13إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىزهره عبيس جوده288994

14إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىزينب حسن عطية111940

يفه عبدهللا عواد111893 15إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىرسر

ن عبدهللا289037 16إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىزهرة عبدالحسي 

ي111923
1بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىخالده ساعد توتن

2بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىدعاء عباس احمد111441

3بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىزينب حيدر جواد88335

4بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىدعاء كريم اسماعيل289157

5بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىاالء فاهم داخل111515

ي111815 6بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىداليا دايم خب 

7بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىانعام عاجل شاكر132203

ن111195 منال علي حسي 
8بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبى

9بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىزينب شاكر عبد111793



اصيل قاسم تركي111929
10بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبى

11بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىليل حسن عبدالعزيز111832

12بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىزينا عباس محمد92557

13بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىبشائر جبار عنون111735

ن مالك بشب 111767 14بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىبني 

15بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىدعاء كريم عودة111483

16بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىطيف كاظم جواد111938

ي111829 17بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىهاجر منصور خب 

ن111543 18بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىتغريد حافظ حسي 

19بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىسمية جودي حسن111363

ن111548 20بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىسارة رحمان حسي 

ن عباس علي339377 21بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىياسمي 

ن عبدهللا552461 22بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىهناء عبدالحسي 

ي كريم111661
23بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىهاجر راضن

24بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىاالء جعفر هادي289222

ي111641
ن
يفه زهب  عوف 25بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىرسر

26بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىزينب شهاب احمد111935

ن552485 مريم علي حسي 
27بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبى

28بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىشيماء عقيل حمزة381750

29بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىساره عمران موس381767

30بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىنور رحيم كريم111488

31دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةأنبىورود كاظم كريم111703

32دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةأنبىسحر مهدي حمزه508502

33دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةأنبىرنا مهدي عاجل111542

34دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةأنبىبشائر عقيل طه111916

رشا علي نور111899
35دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةأنبى

ن111448 36دبلوم2الشنافيه 32757القادسيةأنبىهدى زهب  حسي 

نبأ حسن علي111709
37إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبى

38إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىضح رحيم كريم92607

39إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىفاطمه جعفر هادي111259

40إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىنور رياض كاظم91376

41إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىفاطمه هالل امهب 552515

42إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىزينب موس مجيد508288

ن111268 خديجه علي حسي 
43إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبى

فاطمه باسم تركي111510
44إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبى

45إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىهند نزار خضب 111839

46إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىزهراء فليح عبدمسلم289221

ن محمد89378 47إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىزهراء حسي 

48إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىنهروان حيدر شاكر111838

ن عادل عبداالمب 111842 49إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىياسمي 

50إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىمريم جواد كاظم111356

51إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىطيبه قاسم عبدالعزيز289225

52إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىهبه احمد عبدالهادي339316

53إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىشفاء محمد خليو111763

ي111656 54إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىايمان دايم خب 

55إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىزهراء احسان كاظم111901

56إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىبراق يحب  كريم558524

ن محمد محاسن111209 57إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىبني 



58إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىزهراء قاسم جابر111730

ن111544 59إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىزهراء حافظ حسي 

60إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىامل قائد كريم111670

61إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىرقية كاظم محمد111657

62إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىكفاية عقيل طه111264

ي111828 63إعدادية2الشنافيه 32757القادسيةأنبىساره منصور خب 

64بكالوريوس2الشنافيه 32757القادسيةأنبىابتهال خضب  محمود111902

1ماجستب 2عفك 32758القادسيةذكرعلي عباس هميص219543

2ماجستب 2عفك 32758القادسيةذكراحمد مهدي صاحب551918

ي381461
3ماجستب 2عفك 32758القادسيةذكراحمد مجيد راضن

4بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرقاسم خضب  فليح190285

5بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرهادي خلباص هاشم189977

6بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرنهاد غازي كلف190228

7بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكراحمد مظلوم جاري190101

8بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرجميل عبد سياب334081

 علي333590
ن 9بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعيىس حسي 

10بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعالء عباس جاسم190149

11بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمحمد مظلوم عباس191698

12بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعلي محمد حمزة489894

13بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحيدر فضيل مرحب551931

14بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحيدر حمزة شهيب381467

15بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحسن واجد غزاي333910

16بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرادريس كامل جالب190433

17بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمؤيد نايف مذخور190026

ن عبادي داود334040 18بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحسي 

19بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعماد جبار جراد191346

20بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرزمن حسن جاكة191719

21بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمخلص جبار جراد190148

22بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعباس عبادي داود334050

23بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعماد قائد كاظم190181

24بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكررعد عبداالمب  جاسم551925

25بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرهيثم جويد عيدان190276

26بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرسالم رحيم عارف190356

27بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكررحيم عذاب جياد190124

28بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكررافد مطر مهدي489924

29بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرازهر محمدعلي جبار489887

ن حبيب عويز190323 30بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحسي 

31بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرهاشم فرهود صبيح189924

32بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحيدر رسول عيىس334441

33بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمحمد عبد سلمان190216

هان شخب 334393 34بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحسن رسر

ن عبدالعريس حمزة190123 35بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحسي 

36بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحميد عبد سلمان191787

37بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرسعيد خضب  جابر190108

 علي بري  ىهي333702
ن 38بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحسي 

39بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكراحمد محمد حبيب189925

40بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمحمد فوزي مرزة333429

41بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكربارق يونس خرصن220403



42بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرتوفيق مهدي عويز189947

43بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكراحسان تركي حمزة191768

ي383987 44بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكروليد صالح لعيبر

45بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحمزة كاظم شناوة293297

46بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرقاسم حسن شناوة190314

ن محي صكبان335022 47بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحسي 

48بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعبدالسالم حمادي عويز191241

49بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرنعيم اسماعيل عبدالحسن489923

50بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكراحمد هادي هاشم489948

51بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرسامر ماجد عطية334473

52بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكربهاء حمزة كاظم191516

53بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكراحمد كصاد حسن190005

54بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكراحمد ذياب عبدالعباس489951

55بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحيدر فيصل عبد190311

56بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرليث فارس نوري189973

57بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمرتضن سلمان نارص334457

58بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحسن صالح نعمة190112

59بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحيدر محمد هادي190015

60بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحيدر علي اسماعيل333967

ن334683 61بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعلي محمد حسي 

ن عبدهللا191283 62بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمحمد حسي 

63بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمحمد عبدالهادي اسماعيل190330

64بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعلي فليح ربيج191595

ي عبد190351
65دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرمحمد راضن

66دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرعباس جواد صبر190095

67دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرعلي كريم عبدهللا334265

68دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرعيىس يونس كاظم190275

69دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرغسان تركي حمزة191770

70دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرعلي وحيد عناد190177

71دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرمثبن كاظم جاسم190152

72دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرمحمد كاظم مجيد333607

73دبلوم2عفك 32758القادسيةذكربرزان سلمان رضا189954

74دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرحميد يارس سايب189981

75دبلوم2عفك 32758القادسيةذكراثب  سالم بديوي334188

ي220182
76دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرحسن هادي راضن

ن عبدهللا381451 77دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرعادل حسي 

ي219777
78دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرليث هادي راضن

79دبلوم2عفك 32758القادسيةذكركريم جاسم محمد189983

80دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرحسن ترف منشد219886

ن عباس هميص381481 81دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرحسي 

82دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرحسام محمد طه220416

83دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرمحمد رشيد راجح190137

84دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرمخلص كريم مزهر220421

ن333540 85دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرغيث نارص حسي 

86دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرعباس كامل محسن333976

87دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرعلي اسماعيل عباس489918

88دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرموس سالم بعيوي190461

89دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرحيدر تركي شناوة190296



90دبلوم2عفك 32758القادسيةذكركاظم فرهود صبيح489954

91دبلوم2عفك 32758القادسيةذكربدر محمد مبارك551916

ن محمد مطرسر220392 92دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرحسي 

93دبلوم2عفك 32758القادسيةذكراحمد جاسم عكلة220374

94دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرماجد فرحان عبد189945

95دبلوم2عفك 32758القادسيةذكركمال كاظم مجيد220406

96دبلوم2عفك 32758القادسيةذكراحمد حمزة هادي191729

97دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرباسم نوري محمد190256

98دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرحيدر تاية حسون334059

99دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرعالء فارس عويز190008

100دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرمحمد علي مطلك334264

101دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرسيف سعد جبوري293342

102دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرمهند محمد مكي559589

103دبلوم2عفك 32758القادسيةذكررعد عزيز ابوالشون191680

 علي مطلك334270
ن 104دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرحسي 

105إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرمحمد خضب  مزهر190029

ي عبد نجم333928 106إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرناجر

107إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرمصطفن كريم فليح489898

ن333545 1ماجستب 2عفك 32758القادسيةذكرمحمد نارص حسي 

 والي190282
ن 2بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكراحمد عبدالحسي 

ي191730
3بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحيدر يحب  ازبوتن

4بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكركرار رحمان والي191777

5بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمحمد ضياء سلمان191794

6بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحيدر محمد عبد489884

7بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحيدر جمال فليح190320

8بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحازم غازي كلف219524

9بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرليث علي هاتف191658

10بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمرتضن طه مالك190328

11بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكراحمد محمد حسن220354

12بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرصالح سعيد حرمس190154

13بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعلي ناظم شاكر335349

14بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمحمد تكليف كامل219895

15بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمحمد غازي عبد190284

16بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكركرار يحب  عبد190278

17بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحسن علي نعيم334105

ن عبدالكاظم فرهود191756 18بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمعي 

ن عبدالمطلب مدلول551913 19بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحسي 

20بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرجواد كاظم مزبان191288

21بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكراحمد عبدالعباس شناوة191676

22بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرسالم ناهي عبد191315

23بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمحمد عبدالرضا سعد220366

24بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمهند منعم عباس335086

25بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرصادق حمزة هادي333923

26بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعالء محمد وحيد191474

 علي كاظم334959
27بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمرتضن

غام علي صالح191782
28بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكررصن

29بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكراحمد فاهم عبدالعباس190266

ن385296 ن حسي  30بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعلي حسي 



31بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعباس عبدالخرصن كوكز334032

32بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعلي شاكر عبود489878

ي189917 33بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكراحمد اكرم لعيبر

34بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرذوالفقار خالد عبدهللا220116

ن محسن اسماعيل190114 35بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرياسي 

36بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمصطفن محمد هادي190022

37بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعلي منديل حمزة190222

38بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعلي محمد خريبط191611

ن عبد559583 39بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعلي حسي 

40بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعباس غانم عبدالرب190003

41بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرقاسم طليب خضب 220419

42بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكراكرم بربب  خوين190132

43بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرفائق عبدهللا جالوع191641

44بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرسجاد نعيم زحوار333951

45بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرفالح كاظم طاهر219805

ن335685 46بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعلي حسن حسي 

47بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعمار عزيز عكش191759

48بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعلي عبود فرحان190339

49بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكراسعد عباس عبدالواحد190141

50بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمحمد شاكر عبود489856

51بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعماد عبدالزهرة خضب 191691

52بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمحمود كريم قائد191701

غام حمادي عويز191695 53بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكررصن

54بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعلي رزاق شنشول334438

 علي غالي190453
ن 55بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحسي 

56بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرجعفر سعيد هالب333863

57بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرهاشم محمد شنيف191727

58بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمحمد عبدالمنعم حمزة220370

59بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمسلم عبدالرضا مشكور191736

ن334165 60بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمرتضن كريم عبدالحسي 

61بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمصطفن كاظم محسن551928

ن محسن اسماعيل190110 62بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرامي 

63بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمحمد عبدالوهاب عبدالرزاق381398

64بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرطارق زيدان خليف189958

ن191258 65بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكراسعد علي عبدالحسي 

66بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرانور هاشم خضب 190025

67بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكررياض حمزة خارس190175

68بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرغدير قاسم كاظم190079

69بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرفاروق يوسف سلمان191602

70بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمصطفن فرحان عبد489938

71بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمصطفن لطيف عبدالحميد381476

72بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمحمد نعيم زحوار191740

73بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمحسن سالم عباس489920

74بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمحمد سالم عباس334867

75بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكراحمد فالح زغب 190136

76بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمسار علي مظلوم333886

77بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرخالد كاظم سوادي191583

ي فاضل190225 78بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكراحمد صبر



79بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحيدر حامد حاكم528887

80بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمحمد سالم رهيف191669

ن معيوف بعيوي191760 81بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحسي 

82بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكروائل زيدان جابر190092

83بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرصفاء طالب عودة220126

84بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمحسن جورج عواد219664

ن طه220389 85بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

86بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكراركان نعيم زحوار333945

87بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرامب  احمد عبد191723

ن190279 88بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعلي عباس حسي 

89بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرعباس عبدالكاظم كشكول191687

90دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرمخلص حنظل ناهي191268

ن حيدر عبد191328 91دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرحسي 

 علي نذير333385
92دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرمرتضن

93دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرموس فيصل عبد190082

ن رياض مدلول191262 94دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرحسي 

د189922 95دبلوم2عفك 32758القادسيةذكراحمد رحيم اكب 

ن عبداالمب  محمد191491 96دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرحسي 

97دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرمصطفن شاكر بعيوي381435

ن طه551927 98دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرعالء ياسي 

99دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرمصطفن نعيم كاظم191542

100دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرمحمد فواز تركي381429

101دبلوم2عفك 32758القادسيةذكربراك يونس خرصن219890

ي190183 102دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرمصطفن حاجب لعيبر

103دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرامب  سالم بديوي220408

ن علوان191546 104دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرعلي حسي 

105دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرمحمد خالد نوري190261

106دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرمصطفن جابر مرحب190438

107دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرغيث محمد فرحان333463

108دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرمرتضن رياض شهيد189943

109دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرعلي احمد هادي191724

110دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرصفاء كامل عبدالهادي191571

111دبلوم2عفك 32758القادسيةذكراحمد ناظم فنيخ220161

112دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرمحمد زهب  جاسم333825

113دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرحسن محمد فليح191785

ن محمد شاكر219569 114إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرحسي 

115إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرامب  علي هادي191788

ي محمد جاسم191752 116إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرناجر

117إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرسعد عواد هالل219899

118إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرمهند محسن حامد191433

ن219816 119إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرحسن علي عبدالحسي 

120إعدادية2عفك 32758القادسيةذكراحمد محسن جعوال219718

ن191711 121إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرمصطفن طالب حسي 

ن عزيز عبد191706 122إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرامي 

ن محسن اسماعيل381319 123إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرتحسي 

ي فاضل334448  صبر
124إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرمصطفن

125إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرمحمد علي جهاد219784

126إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرسجاد فؤاد كاظم191664



127إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرحيدر احمد كريم219812

ي528798 128إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرجعفر اكرم لعيبر

 علي عبدالكاظم489829
ن 129إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرحسي 

130إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرعلي حبيب حياوي220259

131إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرامب  عبدالعريس جراد219641

132إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرعلي محسن شدهان191690

133إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرمصطفن حسن واجد333904

 علي فرهود191644
ن 134إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرحسي 

135إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرعلي عباس محمد333665

136إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرامجد جابر مزعل382657

ن نصيف334549 137إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرعلي حسي 

138إعدادية2عفك 32758القادسيةذكربراق سالل عبد220088

ن سلمان335014 139إعدادية2عفك 32758القادسيةذكررضا حسي 

140إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرعلي مخلص حاكم190143

141إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرحميد فاهم هالل489921

142إعدادية2عفك 32758القادسيةذكررسول اسماعيل عباس489971

143إعدادية2عفك 32758القادسيةذكروسام عبدهللا كامل551673

ي191731
144إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرمحمد يحب  ازبوتن

145إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرمؤمل محمد مطرسر382105

ن335864 146إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرمحمد حسن حسي 

ن333597 147إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرصادق عيىس حسي 

148إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرليث هشام ظاهر219837

ن سوادي محمد333876 149إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرحسي 

150إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرحسن عبود فرحان190437

 علي شدهان382590
151إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرمرتضن

152إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرعلي موس وناس551661

153إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرحسن عقيل شهيد191507

154إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرحسن علي صليوي334234

ي191608 155إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرحيدر فليح جبر

156إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرغياث احمد عزيز489891

ن191714  علي عبدالحسي 
ن 157إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرحسي 

ن عبدهللا191277 158إعدادية2عفك 32758القادسيةذكراحمد حسي 

159إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرازهر نعيم اسماعيل381444

160إعدادية2عفك 32758القادسيةذكركرار حيدر عناد191661

161إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرنارص شدهان جاسم191425

162إعدادية2عفك 32758القادسيةذكراحمد كريم جاسم489832

163إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرسجاد حسن واجد333900

164إعدادية2عفك 32758القادسيةذكركرار عبدالزهرة خضب 191696

165إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرعلي زيدان جابر191648

ي220062
166إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرغازي مجيد راضن

ي فاضل334443 167إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرمؤمل صبر

168إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرصادق كاظم محسن219907

169إعدادية2عفك 32758القادسيةذكررسول نعيم اسماعيل381375

170إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرعلي حمادي عويز219846

171إعدادية2عفك 32758القادسيةذكراحمد ريكان ريسان191755

172إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرمنصور حمزة عبود219654

173إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرعقيل احمد غازي191237

174إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرمحمد علي هادي191633



175إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرمهند ضاجر عودة191722

176إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرعباس جواد عبدعون334626

177إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرعلي عبدالمنعم حمزة191298

178إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرعقيل مصطفن عبد190447

179إعدادية2عفك 32758القادسيةذكراحمد عباس صباح189989

180إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرعلي حيدر بدري189946

181إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرعلي عبدالزهرة خضب 191692

182إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرصفاء عبداالمب  كاظم220170

183إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرعباس محمد مظلوم191699

ي خضب 191750 184إعدادية2عفك 32758القادسيةذكريوسف صبر

185إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرغازي سعيد طعمة334384

186إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرمحمد سعد حبط220196

187إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرعالء كاظم محيسن220225

ي صالح جالوغ191652
188إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرهاتن

189إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرمرتضن عزيز عكش191655

190إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرمرتضن شاكر بعيوي489975

191إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرمصطفن رضا كنون551700

192إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرعلي سالم هادي528814

193إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرحيدر عبدالمنعم حمزة191295

194إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرعلي حسن واجد333915

195إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرسجاد عبداالمب  كاظم220174

196إعدادية2عفك 32758القادسيةذكركرار طه علوان190273

197إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرمحمد عباس محمد191709

198إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرمرتضن ناظم عباس191716

199إعدادية2عفك 32758القادسيةذكراحمد عزيز حماد191747

200إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرعلي محمد طه191573

ن رحيم جبار219698 201إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرحسي 

202إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرعلي سالم حنيبر191582

ن فوزي حسن191528 203بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرحسني 

204بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرجبار عبدعلي وادي334410

ي191702 205بكالوريوس2عفك 32758القادسيةذكرمحمدعلي نعمة ناجر

206دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرمحمد داود خليل191605

207دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرعلي كريم كاظم191598

208دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرعقيل كامل جالب190444

209دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرواثق سعيد هالب334005

210دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرجالل جواد كاظم383891

211دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرحيدر عباس فليح489958

212دبلوم2عفك 32758القادسيةذكرعماد عجىمي ابوجفيدة191663

213إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرحاكم خضب  جياد219648

214إعدادية2عفك 32758القادسيةذكرسعد جويد عيدان189985

215إعدادية2عفك 32758القادسيةذكروسام عبدالخرصن جاسور190027

1ماجستب 2عفك 32758القادسيةأنبىسارة فضيل مرحب334249

ي190253
2ماجستب 2عفك 32758القادسيةأنبىراما عبدالجليل راضن

3بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىابتسام جبار نارص333896

4بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىرباب محمد وهاب190465

ي190004
5بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىروزي عبدالجليل راضن

6بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىصبيحة خنسيم حميدي220368

7بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىلمياء فالح شاكر220443



8بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىسعاد عكموش شناوة334423

9بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىبتول كريم فليح190120

انتصار كاظم علي220414
10بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبى

11بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىنهاد وناس محسن191743

12بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىزينا هادي عويز191763

13بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىسعدية بدر غريب191791

14بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىعقيلة جاسم محمد191721

ن190179 15بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىدينا كاظم عبدالحسي 

16بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىحكمة خضب  حميدي191739

17بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىوسام غازي راجح190129

ي190431
ن عبدالجليل راضن 18بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىهيلي 

ن طاهر حميد190119 19بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىحني 

20بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىاطياف فاهم جفات190130

21بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىزينب حبيب عويز489967

22بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىزينب صباح فاهم334517

23بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىميعاد تاية حسون334067

24بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىاسماء عبدالهادي اسماعيل189914

زهراء علي محسن334020
25بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبى

ايمان علي واجد189907
26بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبى

27بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىنضال حنظل ناهي191533

ن جاسم189915 28بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىميسم ياسي 

29بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىروان احمد عبد219514

30بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىهدى عباس كناوي333960

31بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىضفاف فاهم عبدالعباس190267

32بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىرغد ناظم وادي189901

33بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىبيداء عبدالكاظم عيىس489943

34بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىنرجس جمال فليح189951

35بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىكريمة ساجت بعبوب528815

36بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىسهام كامل جالب189956

37دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىرضية غانم جريود190085

38دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىجنان صدام ثجيل489912

39دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىازهار عبدالهادي كاطع190389

ن220252 40دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىعتاب نارص حسي 

41دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىندى غازي وناس190251

42دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىمنتىه وناس محسن191707

ي333833 بتول مب  العيبر
43دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبى

ن191700 رفاق علي حسي 
44دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبى

45دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىاسماء مهدي هادي190078

46دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىحنان عباس حسن190084

ربيعة كاظم علي191505
47دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبى

48دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىبتول خضب  فليح190301

49دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىرباب عبد جالب333567

50دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىسارة فاضل مذبوب190293

ي فاضل334453 ق صبر 51دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىاستبر

52دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىهبة ثائر جبار190012

53دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىرسل كاظم جاسم190970

54دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىفاطمة عبدالوهاب عبدالرزاق220363

رفل تركي حمزة220348
55دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبى



عال محمدعلي نعمة191704
56إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبى

57إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىفريدة مطلوب كوشان219604

1بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىسحر مهدي عبدالحمزة191580

2بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىنور حسن واجد333890

سارة حيدر علي191336
3بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبى

4بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىارساء عبداالمب  محمد334209

5بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىاصيل عبدالمجيد راجح190242

6بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىفاتن حسن رشيد335052

7بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىمروة عباس راهي381492

8بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىزينب وحيد كبوس350857

ن شنكل190255 9بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىنادية حسي 

ي محمود191705
10بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىهديل راضن

ن220248 11بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىزينب عبدالرضا حسي 

12بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىفاطمة حبيب صالح191749

13بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىزهراء محمد هادي190268

14بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىزينب فاهم عبدالعباس190128

ن رحيم فليح190290 15بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىحني 

16بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىزينب يعقوب يوسف189979

17بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىتف  صادق عيىس220149

ن علوان191660 18بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىامال حسي 

19بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىحوراء غانم عبدالرب333940

20بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىحوراء محسن فيصل190087

21بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىعهد فليح حسان333611

22بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىرواء محمد طه191576

23بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىامل قاسم ابوالشون191726

24بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىزينب سالم حنيبر220409

25بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىنور عبدالحسن حياوي333981

26بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىزينب قاسم رحمان381415

27بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىنور صباح عطية385826

نور علي صالح220360
28بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبى

29بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىريام عبدهللا كامل489934

30بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىسارة كاظم مطلك190359

31بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىنور صباح زيدان190080

32بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىشيماء عبدالكاظم فرهود191518

شهد فواز تركي381420
33بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبى

34بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىاري    ج وناس محسن191708

35بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىنور حيدر محمد189941

36بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىمالك سالم كاظم220027

37بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىبركات محسن فيصل190090

زهراء علي محمد191717
38بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبى

فاطمة علي وذاح190116
39بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبى

40بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىزينب ماجد خرصن191630

ى هادي روضان191635 41بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىبرسر

42بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىمبن حمزة هويدي191710

43بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىرقية فؤاد كاظم190018

44بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىبيان عادل محمد190234

مروة علي كريم382575
45بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبى

ن190107 اطياف علي عبدالحسي 
46بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبى



فاطمة علي عبد333822
47بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبى

48بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىزينب عقيل عبد190000

49بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىميالد سالل عبد220398

50بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىزهراء محمد طه191685

51بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىزينب كاظم عطية191360

ي190146 شهالء محمد لعيبر
52بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبى

53بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىزهراء زهب  عبدالحسن190289

54بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىفاطمة لطيف كاظم190260

55بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىمروة حسن عطية191419

ن190239 اقبال علي حسي 
56بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبى

57بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىزهراء طالب جايش191741

58بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىمريم صباح عطاهللا191358

ي489933 عبب  اكرم لعيبر
59بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبى

60بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىارساء نعمة مزهر191591

ن190074 61بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىوسن شاكر عبدالحسي 

62بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىدموع محمد كاظم335133

63بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىزينب عبدالكاظم معارز219791

ن مرحب385782 64بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىحنان حسي 

ي556640
65بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىحوراء كريم راضن

66بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىفضاء كريم عبدالمحسن190100

67بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىايناس عبدالمنعم حمزة220395

68بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىنورة فارس عبيد219590

69بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىنور هادي هاشم489916

70بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىزينب هادي عويز189949

71بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىحوراء رياض فضل219534

72بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىهدى ابراهيم محمد334218

73بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىسندس احمد شعالن190304

74بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىارساء علي فاضل220379

75بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىزهراء كريم عارف489930

76بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىهبة يوسف علي528794

77بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىانوار رسحان عبد191720

78بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىسجا ناظم فرهود191697

عبب  محمدعلي نعمه191703
79بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبى

زهراء كريم علي191718
80بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبى

ي محسن علي190075
81بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىضن

82بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىحوراء محمد هاتف219630

83بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىهدى عبدالهادي اسماعيل220385

84بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىنورس موس وناس551650

85بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىبشائر نعيم جالب190397

86بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىانفال حليم فالح191745

87دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىنبا حميد كوكز334431

ن عبدالوهاب عبدالرزاق219767 88دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىبني 

هدى علي حسن190335
89دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبى

90دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىرغدة عبد كردي190117

 علي صوي    ح381484
91دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىمبن

هبة علي جاسم191713
92دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبى

93دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىدعاء محمد هادي189960

94دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىمروة نعمة عبدالزهرة189952



ين عطا علي191526 شب 
95دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبى

96دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىبيداء زيدان جابر385832

97دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىورود مهدي عويز191637

98دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىغدير عباس مرهون190126

99دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىزهراء سعد جبوري191515

100دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىزينب علي خضب 190342

101دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىنورة قاسم محمد191597

102دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىضح كريم كاظم191742

103إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىغفران عبود فرحان219952

104إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىحنان فارس نوري191568

105إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىحوراء عواد حسون381358

رغد فواز تركي381424
106إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبى

107إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىغفران حليم عبيد191545

108إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىمروة حسن وناس191657

109إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىضح سليم كاظم333510

110إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىخلود حميد مهدي333603

111إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىاسيل رحيم عذاب219801

112إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىختام تاية حسون334446

113إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىايات حميد عطية191464

غفران زيدان والي191550
114إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبى

ن191715 ريام علي عبدالحسي 
115إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبى

ن عظيم220364 116إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىنورة تحسي 

ن191683 117إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىحوراء جاسم حسي 

ن علوان191650 118إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىاقبال حسي 

119إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىرقية تكليف كامل333355

120إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىهديل باسم اعنيد190238

121إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىشهد محمد عبدالحميد189971

فاطمة علي كاظم191766
122إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبى

123إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىريزم صالح عزيز191307

124إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىارساء كريم دهش489932

125إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىزينب سالل عبد220099

126إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىاديان حميد عطية191447

127إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىحوراء ظاهر جبار190345

128إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىزهراء لطيف كامل190306

129إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىشهد هاشم فرهود219814

ن جاسم191350 130إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىزينب حسي 

131إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىبهاء واثق سعيد334011

ر219855 ن 132إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىزهراء عقيل مب 

133إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىزهراء رحيم فليح190294

ن220136 134إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىنورة جاسم حسي 

135إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىزهراء محمد هاتف219625

136إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىلينا عبدالكاظم كشكول333731

137إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىايمان فؤاد كاظم191728

حوراء علي فاضل190333
138إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبى

ن فارس نوري189975 139إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىبني 

140إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىنورة حيدر عناد191222

141إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىاالء محمد شاكر219559

142إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىورود زايد خليف190010



143إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىصابرين مهدي عبدالحمزة219862

انتصار علي شعيب191249
144إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبى

145إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىشهد رضا حمزة333873

146إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىعذراء عباس حسون385439

147إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىزهراء رزاق شنشول190094

148إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىمريم كاظم فرهود489974

149إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىزينب كاظم محسن189988

150إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىزينب سالم حياوي333850

ي191418 فاطمة جبار لعيبر
151إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبى

152بكالوريوس2عفك 32758القادسيةأنبىخمائل محمد رسهيد385860

153دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىعلياء محمد عبدالمنعم191733

ن385802 154دبلوم2عفك 32758القادسيةأنبىحميدة شاكر عبدالحسي 

155إعدادية2عفك 32758القادسيةأنبىعليه محمد عزيز220402

ن دخيل186246 1دكتوراه2ال بدير 32759القادسيةذكرحيدر حسي 

2دكتوراه2ال بدير 32759القادسيةذكرمهند كاظم رشيد384121

ن محسن558071 3ماجستب 2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد عبدالحسي 

ي عفية384086 4ماجستب 2ال بدير 32759القادسيةذكرحيدر خب 

5ماجستب 2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي عبد االمب  محمد381923

6ماجستب 2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي حامد عبدهللا558028

7بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرصباح حسن كاظم384109

8بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكركريم كاظم دوالب186154

9بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرجميل عبدالحسن ملزوم381053

10بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعمار حسن عبد186240

11بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحميد فارس شبلي192005

12بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحميد رحمان محمد551816

13بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد كامل هادي382231

14بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحيدر عبد علي191958

15بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكراسعد دوهان نارص384098

16بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرقحطان جابر محمد191600

17بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكركريم عبد علوان186152

18بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرامجد موحان محمد188884

19بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرجاسم قحطان جاسم383991

20بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد قاسم علي186145

21بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرجاسم مضعن دحام186115

22بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد كريم عودة383950

23بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكراسعد حمزة حسن228160

24بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكررحيم والي هدان191778

ي جابر191753 25بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد عريبر

ن عبيد عرموط200852 26بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحسي 

27بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد انيس عبدالواحد380658

28بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد منصور كمر551860

29بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمرتضن هادي عبيد384005

ي200847
30بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكريونس عجالوى راضن

31بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرصباح حسن كاظم384078

ن حمزة193392 32بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمويد عبدالحسي 

33بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد حسن عبد382061

34بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرصادق شهيد جاسم558022

35بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرجميل منىسي عاجل201090



36بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعبدالعزيز سعود عبدالعزيز558622

37بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمرتضن فالح تكليف193380

38بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحيدر مهدي اهويش186129

39بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحسن هادي كامل191585

40بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي كاطع محسن384209

41بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمصطفن سعود عبدالعزيز558634

42بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرخالد بديوي عباس191784

43بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد كريم صباح186118

ن بادي551796 44بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي حسي 

45بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكراكرم علي حيذور191824

46بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعمار شالل طارش201078

47بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد صبيح مراد551849

48بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحيدر علي لفته201121

49بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحيدر مهدي موس383910

50بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحيدر علي نارص227939

51بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي اياد جاسم191479

ن حمزة193407 52بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعبدالكاظم عبدالحسي 

53بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد كاظم شيحان191475

54بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرليث نعيم كاظم191999

55بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمشتاق كريم ظفب 168109

56بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرقضي كريم كاظم186185

57بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرضياء مجيد سويد558107

58بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحيدر فليح حسن191579

ن محسن هويس188808 59بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحسي 

ن راعي عطيوي558688 60بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحسي 

61بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمهدي عزيز مطرسر200745

ن168106 62بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكراسعد كاظم حسي 

63بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرزيد عبدالهادي مهدي186116

64بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرستار جابر اهويش191786

ن384095 65بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكراثب  محمد حسي 

66بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرناظم جابر اهويش201234

67بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرفؤاد سالم مطرسر191420

68بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعمار ورد محمد228101

69بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمروان كريم جعفر186125

70بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحسن موحان محمد191478

71بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرنجاح محمد كاظم201128

72بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعادل ورد محمد186218

73بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد كامل راعي384088

74بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرميثم خليل رسحان191423

ي جودة186198
75دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرعالوي باسر

76دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي حاتم محسن191458

77دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرهاشم شيش عباس219980

78دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرحسن شهيد جاسم381052

79دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكركرار جعفر كشاش384022

ل191835 ن 80دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكررياض رزاق مبن

81دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرحيدر مجباز ضايع186245

82دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرقضي كريم عاجل186130

83دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرضياء امب  زوزو399493



84دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد كريم عنيد193634

85دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرعالء صعيب عطيه191436

86دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد حمزة جبر384133

ن محسن193451 87دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرحيدر عبدالحسي 

ي193413
88دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرصباح مزهر راضن

89دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرارشد عبدالرسول عبدالرزاق186197

90دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكركاظم فرج عذيب558012

91دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرعبدالصمد مراح عودة192001

92دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرحيدر حسن عبد186224

93دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرمثبن بدر باتن201150

94دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكركريم بديري فرحان551820

95دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد جاسم والي558066

ي201079 96دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكراثب  عباس عريبر

97دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكريعقوب ابراهيم جمر558135

ي193473
98دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرفليح مناجي هاتن

99دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرثائر بديوي عباس191449

100دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد حمزة حسن381940

101دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرعباس ترف عطيه384316

102دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرعالء محمد مضعن186146

103دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرمناف جاسم والي558061

ن دوي    ج186123 104دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي حسي 

ن188877 105دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرليث مزهر محسي 

106دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرصباح رحمن حسن558609

107دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرمزهر جابر اهويش384359

 جاسم والي558018
108دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرمصطفن

109دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرعباس صوي    ح كاظم381030

110دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرحسن حميد شالكة191956

111دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرحيدر محمد رضا191813

ن صبيح محمد201001 112دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرحسي 

113دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرفاضل عزيز دايخ384363

114دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرعمار صعيب عطية186223

115دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي هادي رسحان191430

ن384332 116دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرمنتظر محمد حسي 

117دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكركاظم غالي نشعان384225

118دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرمهند صباح هريو188778

ن191577 119دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكردايم وناس عبدالحسي 

120دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكركريم فاضل محسن558062

121دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرمرتضن خضبر زغب 228827

122دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرحميد مهدي ظاهر383852

ن نارص حيدر384193 123دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرحسي 

124دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرانور بشار حاتم191444

125دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرمصطفن محمد كريم330214

126دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرجابر هادي هاشم384024

127إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعزيز جبار عزيز186059

128إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرصالح مهدي غيدان186221

129إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرجعفر مطر عبد185954

ن384180 130إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرامجد كاظم حسي 

131إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرحميد كريم لفته384084



132إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرسمب  كريم جبر186222

133إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرهادي عزال محمد384347

1ماجستب 2ال بدير 32759القادسيةذكرباسم عباس جودة200884

2بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد غاوي سايب188894

ن يارس382213 3بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعقيل حسي 

ن حليم عبدالزهرة200911 4بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحسي 

5بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحمزة صالح مهدي384282

6بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد حمزة عنبر193493

ن193522 7بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحيدر نارص حسي 

8بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكررسول نعمة تعيب188921

9بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرطالب يوسف رحيم384177

10بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي صبيح سعد186217

11بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمؤمل ظافر محسن383840

12بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرسجاد علي عجد380952

13بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمرتضن حميد رزاق193367

14بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرزهب  سمب  رحمان384259

15بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرضياء خليل صعيب188900

16بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي جابر عنبر193505

17بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكراسماعيل كاظم محمد399423

18بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمهدي عطية اشالكة191983

ن يارس384296 19بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعبدهللا حسي 

20بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد شهيد يوسف191995

21بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرامب  عيىس غازي192008

هللا جبب  كيطان191570 22بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرخب 

23بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرفاهم رسي    ح انعيمة200861

24بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد هادي مهدي191461

25بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد رحيم مطرسر200731

26بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكربارق كاظم عراك186202

27بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكركاظم جبار محمد384205

28بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد محسن كاظم191846

29بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعايد عيال عايد200842

30بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرزيدون شهيد طه383830

31بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد قاسم طه384053

32بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرموس كريم عودة381960

33بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمصطفن عيدان وناس382080

34بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد حسن حمزة380567

35بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرسيف فائز تكليف200835

36بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرصفاء حاتم محسن191462

37بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرلطيف محسن محمد383824

38بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي طرخان انعيمة188794

39بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكراسعد خربيط عجيل200840

40بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرهيثم جاسم رحم193613

41بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكركرار علي نعمة186110

42بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرامجد حمود بادي193343

43بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحبيب عبدالكاظم عباس383944

44بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكركرار حميد رزاق193357

45بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكروسام محمد مهنة382207

46بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد عبدالكاظم عباس384056



ن186136 47بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي كاطع حسي 

48بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكررشاد كاظم عراك331352

49بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمهند يوسف داغر384299

ن نعيمة عبيد200823 50بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحسي 

51بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد كاظم فضل186203

52بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحيدر علي شتيوي188879

53بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي رياض عادل201118

54بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرزهب  عباس والي191992

55بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرفالح حسن عبيد193326

56بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمرتضن هاشم شيش193595

57بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحسن عبدالحمزة محمد200749

58بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعالء حميد عبدهللا191424

59بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعبدالملك هادي مجيد558050

ن مهدي يوسف191968 60بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحسي 

ن فيصل خضب 191757 61بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحسي 

62بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرسالم محمد مهنه384104

63بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحيدر خالد نعمة558133

64بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي فاضل داخل333882

65بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد شلوكة جبر382217

ي عبيد193420
66بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد راضن

67بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكركمال عطيوي خضب 191811

68بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكركرار جبار شيالوى382116

69بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرماجد خريبط عجيل191822

70بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمهند محسن محمد558172

71بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعباس رحيم مطرسر200736

72بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحسام حميد محيسن191587

ن منصور رهيف201098 73بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحسي 

74بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرسجاد حليم عبدالزهرة200899

75بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحميد عامر فرهود191963

ن558617 76بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد حرمس حسي 

77بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي حسن مهدي186160

78بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي صالح حسن188876

79بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحيدر سلمان عبدهللا384340

ن دوي    ج186122 80بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعباس حسي 

81بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد قيس وطن186216

82بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعقيل نجم عبيد383953

83بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحيدر لطيف محمد188825

ن188805 84بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحيدر منصور حسي 

85بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعمار زهب  غازي201113

86بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرفراس خليل رسحان193440

87بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمدعلي عباس كريم191829

88بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي عيىس غازي200874

89بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرامب  ارحيم اكريم191470

90بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرابراهيم جاسم والي186143

ي193616
91بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرزيد عبدالزهرة كات 

ن حمودي رايح331945 92بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحسي 

93بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد ماجد هادي191816

94بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعمر فاهم كريم384070



95بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحيدر محسن هويس191427

96بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرفؤاد جواد كاظم186212

ن يارس186117 97بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكريارس حسي 

98بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرعقيل عيال عايد191849

99دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد قاسم عجىمي558074

ن صالح لفته193370 100دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرحسي 

101دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرعباس عواد جباري384030

102دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرانمار زهب  غازي558045

103دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكركرار حاكم كشمب 186230

104دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي طالل رحيم201169

105دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرظاهر محسن ابراهيم558148

 علي حمادي191417
106دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرمرتضن

107دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرسجاد موس جبار193315

108دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرحامد حزام عليوي383965

109دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكررعد زغب  جالب200825

ن191467 110دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد رحيم غبي 

111دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكررعد ساجت عبيد201156

112دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكروسام صالح جاسم384292

113دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرعمار دايم وناس191996

114دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد صالح جاسم384290

115دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد طرخان انعيمة188796

116دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد صالح لفته201006

117دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي ارحيم عبدالزهرة191790

118دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد جاسم كاطع191413

119دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكراثب  نعيم مظهر201108

ي جابر191828  عريبر
ن 120دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرحسي 

121دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرحسام رياض مظهر383820

122دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي تركي صاحب191734

ن حمزة382128 123دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي عبدالحسي 

124دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد جاسم ذاجر186127

125دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكركرار محمد عواد193425

126إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمنتظر محمد عواد384161

ن فرحان ظفب 191910 127إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرحسي 

128إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد فراس عبدالعزيز191472

129إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمرتضن منصور رهيف191964

130إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعبدالرحمن نعيم عبدزيد193410

ن جبار201033 131إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرحيدر حسي 

132إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمجيد فرحان محمد186159

133إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرسجاد ماجد هادي191965

134إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرجواد كاظم عبد558612

135إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرامب  علي عجيل384136

136إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد عبدالمحسن جفات384014

ن مطر186244 137إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد عبدالحسي 

138إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرايوب حاكم حمزة201137

139إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي عبداالمب  خرصن186167

140إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعباس كاظم حمزة193475

ن186243 141إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعبدهللا حيدر حسي 

142إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرسجاد عبدالرضا دايخ188770



143إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرحميد يارس داجر384337

144إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمسلم عبدالحسن كريم382106

145إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي حامد شهاب552196

146إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرحسن عيىس غازي200880

147إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرحاتم بشار زغب 220309

ي558145
148إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرصالح مهدي راضن

ن حمزة201036 149إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكراسالم حسي 

150إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي ناظم عبد384303

151إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرامجد رضا نارص191442

152إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرخلدون عبداالمب  طه186235

153إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد قاسم منصور186192

154إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد صعيب عطية191469

155إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكركرار مهدي اهويش201061

ن لهمود شوجة200895 156إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرحسي 

157إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي دحام راشد191981

158إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرامب  حميد عبد186228

هللا خنجر201067 159إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرسجاد خب 

160إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرحسن علي صوي    ح186120

161إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرناظم محمد وناس384130

162إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرفارس عباس كريم191457

163إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمصطفن حسن عطية201127

164إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعبدالجليل عباس طراد384011

165إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكركرار صباح زرزور220187

166إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد كريم عبد186147

167إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكركرار ترف مكبس558642

168إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمزهر احمد فرحان191762

169إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكركرار محمد وناس200891

170إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد كاظم عبدالزهرة191422

171إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكراسعد علي جبر383902

172إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرامب  جواد كاظم191840

173إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمرتضن فالح غافل188944

174إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكررسول لفته هالل384152

ي384202
175إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي كامل ثات 

176إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرصادق جابر هالل384143

177إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد طالب عليل188890

178إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعالء محمد رضا188841

179إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد صباح حسن558615

180إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد شامي عذاب384048

181إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكراسماعيل ثجيل عبد383997

182إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعباس اسماعيل محسن201093

183إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرسجاد حامد عبدهللا558036

ي كامل193564
184إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرادريس راضن

ن201134 185إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي حمزة غبي 

186إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرسجاد نعيم عليوي188910

187إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعباس جمال مكبس193468

188إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرلطيف عامر والي201112

189إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمرتضن طه فلوح558007

190إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمصطفن حسن عبيد186141



191إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرايمن جعفر مطر185836

192إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد فيصل غازي200813

ن مضعن201048 193إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي حسي 

194إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد سعيد جابر558611

195إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرانور كاظم ذاجر382110

ن558651 196إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرسيف نارص حسي 

197إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمقتدى محمد رشيد383961

198إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي هالل عناد188937

199إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعبدهللا نعيمة عبيد188792

200إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرخالد محروث سعدان558638

ن نعيم لفته201070 201إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرحسي 

202إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد علي كون189072

203إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمصطفن عباس عواد193354

204إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكراركان جمال مكبس200969

 علي موس201143
205إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمصطفن

206إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرحسن جمال معروف201178

207إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي بلبول جودة201102

208إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمصطفن رحيم بيدهللا189069

209إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد جبار محمد188973

210إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرحيدر نعيم عليوي188904

211إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكركرار محمد عطيوي193331

212إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرفاضل عباس رحم191997

213إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي جاسم كاطع558631

214إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمسلم رسي    ح انعيمة200863

215إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرسيف موحان فالح551806

ن يونس بشيت188919 216إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرحسي 

217إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد نعيم خضب 191744

218إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرحسن قائد عواد384127

219إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرسعد جاسم زاجر191906

ن انعيمه193443 220إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي حسي 

221إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي حميد عبد188810

222إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرحيدر عباس هادي382097

223إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرسجاد غانم عياش188837

224إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكركرار محمد عبد558058

225إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي صالح جبر191957

226إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي عدنان فشاخ558033

227إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي جبار والي193621

228إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد حافظ جابر191732

229إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكراحمد جبار كلف186131

ن عبدالرحيم عليوي191552 230إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرحسي 

231إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمقتدى كريم عبيد191967

ي381962
232إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعزام عامر تاتن

233إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرسجاد صلف امسيور188925

234إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمنتظر ماهر حمزة191428

235إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكراثب  حاكم حمزة191989

236إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرهاتف ساجت عبيد193341

237إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعباس ورد محمد186220

238إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعباس فاضل عباس186169



239إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرحاتم غانم عياش188855

240إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمرتضن كاظم حلص193629

241إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد كامل شالكة191450

ن201089 242إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكررائد حمزة غبي 

243إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرامب  محمد غالي186237

ن عيدان382043 244إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمرتضن حسي 

245إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرامب  رحيم مطرسر384231

246إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرحيدر جبار والي191821

ن فاهم حبيب331906 247إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرحسي 

248إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد عبداالمب  محمد384188

249إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرفؤاد موحان بشار399373

ن مضعن384284 250إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمؤمل حسي 

251إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي جميل منىسي188784

252إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمرتضن مجيد داخل227970

ن خضب 186241 253إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعزام حسي 

254إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرضياء حميد فليح201085

255إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي حميد كريم188914

 كامل غالي384217
256إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمصطفن

 علي كامل186113
257إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمرتضن

258إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعامر حاكم جابر167818

259إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمصطفن محمد كاظم384287

260إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي كامل شاكر200889

261إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعباس محسن ساجت191563

262إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد جاسم جابر191820

 حامد غالي381903
263إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمرتضن

264إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمصطفن هاشم هادي558619

265إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد مهدي ظاهر383869

ن عيىس غازي192007 266إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرحسي 

267إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعباس فيصل غازي382011

268إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكركرار جاسم ذاجر191948

269إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرامب  رحمن طراد186211

ن558648 270إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرعلي نارص حسي 

271إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمنتظر خضب  عباس191823

272إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمنتظر صالح دايم188887

273إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرحيدر سعد حبيب201015

ن انعيمة191842 274إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد حسي 

275إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمهدي محمد عجيل188790

276إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد كاظم مهدي188892

277بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكرحيدر جابر ذاجر382224

278بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةذكروليد طالب رحيم220300

279دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرمهدي عاشور مروح191434

280دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرسامي موحان عجل186151

281دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرجبار عبدالحسن خلف191437

282دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرصالح مهدي اهويش186142

283دبلوم2ال بدير 32759القادسيةذكرصادق خضب  هادي200912

284إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرسلمان بديوي عباس191909

285إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرمحمد رضا جودة200964

286إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرحميد حمادي رزوك191845



287إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرجعفر داخل محمد188789

288إعدادية2ال بدير 32759القادسيةذكرحسن مطر جبب 186194

1بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىحنان شهيد جاسم191950

ي191403
2بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىليل كريم راضن

3بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىحمدية رضا جودة188927

4بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىهند جبار عودة193642

ي فالح186206
5بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىزينب راضن

6بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىلمياء جاسم رحم382005

ي حسن384101
7بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىامل كاتن

8بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىشيماء عبداالمب  كاظم186144

ن ورد186215 وق حسي  9بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىرسر

10بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىختام طالب ماجد186213

11بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىزينب رضا عباس200908

12بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىعذراء حسن مهنا220322

13بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىوداد جابر رسهيد558038

ي فرهود330373
14بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىسعاد راضن

15بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىبيداء عباس اسيود193609

16بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىانتصار خليل سوادي186114

17بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىهند كاظم جودة193561

18بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىزينب جبار شيال382227

19بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىندى حمزة شندل380719

20بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىوسام عبدالجليل كاظم191445

مكارم قاسم علي558081
21بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبى

22بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىثناء عزيز جحيل220178

23بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىهند محمد حسن192003

24بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىهدى مهدي بادي551794

25بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىيرسى صبيح عبد384354

26بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىاثب  يوسف حاتم384368

27بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىارساء رحيم لفته191412

ي193559  كامل عبدالنبر
28بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىتمارصن

29بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىغفران صالح لفته201009

30بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىصفاء حمزة كطن191452

31بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىنور محمد هادي200844

32بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىفرات صعيب عطية188760

33بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىاالء حمزة بيدهللا186108

34بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىغفران صعيب عطية188930

35بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىجنان حاكم متعب384306

36بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىنورة طه فلوح220318

37بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىهناء حمادي يعقوب193334

38بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىجهينة طالب كامل191911

ي186121 رواء عبدالكاظم دتر
39بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبى

40بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىحوراء محمد حمزة382244

41بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىراوية طالب رحيم381937

42بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىوداد حامد حمزة168301

43بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىهدى رحيم عباس200759

44بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىهناء عباس اسيود188798

45بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىسحر جعفر كشاش200822

46بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىنادية صعيب عطية186208



47بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىزينب جميل يارس384311

48بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىنورالهدى راعي عطيوي558167

49بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىسهام اليذ جبب 191962

50بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىعلياء رحيم عبد الزهرة191792

ن دوي    ج191988 51بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىصابرين حسي 

52بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىغفران حنون حياز380374

ن كريم186210 53بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىورود عبدالحسي 

54بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىطيبة كريم جعفر186138

ي193481 عفاف كامل عبدالنبر
55بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبى

56بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىايمان طالل رحيم200821

57بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىلىم سعيد عتوى188828

ن كريم عبدالزهرة330225 58بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىبني 

59بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىدعاء رحيم عبدالزهرة228786

60بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىزهراء حمزة عنبر193490

61بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىايمان محمد كاظم188821

62دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبىنادية عبد زيد228868

63دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبىقسمة ذاجر رحم188897

وش191952 64دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبىقدوة كاظم حب 

65دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبىاشواق طالب حبيب382236

66دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبىحل داخل بطوش192004

67دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبىليل عبدهللا عتاب186134

68دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبىشيماء جاسم رحم186155

69دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبىمريم وذاح عرد186225

70دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبىافراح اسماعيل محسن193319

71دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبىخديجة كريم عطيوي558165

72دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبىاسيل احمد جليل186148

73إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىادوية دوهان نارص191738

74إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىزينب عبدعلي فارس330428

75إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىختام عبد كاظم384350

76إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىقسمة غازي عبدهللا219988

77إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىسعاد حسن عبد384091

ن حمزة193402 1ماجستب 2ال بدير 32759القادسيةأنبىرغد عبدالحسي 

ي382074
2ماجستب 2ال بدير 32759القادسيةأنبىفريال مظهر راضن

3بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىاسماء ارحيم عبدالزهرة191592

4بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىزهراء محمد فتاح188765

5بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىسجا محمد فرحان191432

6بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىاسماء لطيف عبدالحسن384034

7بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىهديل كامل مطر186126

مروه علي نعمه186111
8بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبى

هناء علي عبيد191565
9بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبى

10بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىسهاد شالل طارش191746

ن193543 11بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىشيماء نارص حسي 

12بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىزينب غانم هاشم186189

13بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىضفاف هاشم منعم186186

14بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىخولة فاهم حبيب201105

15بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىحنان حميد محيسن191590

16بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىميادة عبد كاظم383994

17بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىنور حافظ جابر384325



18بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىلمياء كاظم باقر188801

19بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىايمان داخل كاظم382219

20بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىميالد شالل طارش188819

21بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىسارة عدنان عطية191476

ي عواد جودة186119
ن
22بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىكاف

23بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىرغد اسماعيل محسن200897

 عايد والي558147
ن 24بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىحني 

25بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىاطياف هاشم منعم219973

26بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىندى عبداالمب  خرصن558069

27بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىانوار صالح زغب 193502

28بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىعذراء فيصل غازي191837

ي200870
29بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىزينب تركي راضن

30بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىندى حميد جاسم384040

31بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىزهرة كريم كاظم381954

ي384352 32بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىزينب مهدي عرتر

33بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىزهراء حميد رزاق193360

ن حمزة382123 34بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىفاطمة عبدالحسي 

35بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىسارة كاظم عراك332516

36بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىرويدا مجيد وناس186195

37بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىهبة غانم هاشم186188

 علي558065
ن 38بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىهبة حسي 

39بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىاقبال شالل طارش384042

ي382070
40بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىمنتىه مظهر راضن

41بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىغفران فرحان موس188815

سارة ماجد غالي333856
42بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبى

43بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىاسماء جاسم رحم186156

44بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىميساء رحيم لفته191411

45بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىاديان غالب عبد188774

46بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىوالء خليل صعيب188902

47بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىدجر علي نارص186234

48بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىهدي رياض عادل186132

مريم علي عجد186150
49بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبى

مريم حاكم علي186191
50بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبى

51بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىحوراء عبدالمهدي فرحان186242

52بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىهناء حمزة بيدهللا186106

53بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىنور قحطان جاسم193346

ى حتحوت شوجة558156 54بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىبرسر

55بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىزينة اسماعيل محسن191949

56بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىفاطمه صعيب عطيه188933

57بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىمريم عبدالحمزة محمد201040

سالينا علي نارص191751
58بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبى

59بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىايمان جودة شعبان220303

60بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىاالء هاشم مايع191804

61بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىاسيا يوسف حاتم191440

62بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىفاطمة جواد كاظم200829

63بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىشذى حميد جاسم201095

64بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىهدى كاظم جبار201094

65بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىشيماء شمران فارس558046



ن عبد186128 66بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىزينب عبدالحسي 

شهالء كامل غالي384213
67بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبى

68بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىزينب عبدالكريم عبدالحمزة337749

69بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىايمان طالب كامل190150

ن شوي    ح188882 70بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىزهراء حسي 

ن186190 71بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىمروة نارص حسي 

72بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىحوراء نزار جبار331895

73بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىزينب عباس جبار384064

74بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىهدى حاتم جابر186137

75بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىصبا طالب كامل188839

76دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبىسحر فرحان موس188813

77دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبىايات حميد فارس384369

78دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبىزينب باسر جودة191827

79دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبىهناء عباس رحم186229

80دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبىزهراء عماد محمد193568

هديل محمد غالي186236
81دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبى

82دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبىسحر ذياب رسحان191961

ن191737 83دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبىفاطمة رحيم حسي 

84دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبىزهراء محسن شهيد186112

85دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبىابتهال شاكر كوطي558025

غدير علي عبدنور191839
86دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبى

87دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبىبتول شالل طارش384045

88دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبىوجدان حاكم مشعب330328

هاجر علي نارص191574
89دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبى

زهراء علي عيدان380465
90دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبى

ن191596 91دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبىغفران رحيم حسي 

92دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبىارساء علي توفيق331928

93دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبىاالء فائز تكليف384330

غسق علي نارص186233
94دبلوم2ال بدير 32759القادسيةأنبى

95إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىرحاب حسن عبيد186140

96إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىزينب كاظم عبدالزهرة191421

ن محسن191954 97إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىازهار حسي 

هدى عبدعلي شاهر186205
98إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبى

ن زرزور193350 99إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىظما حسي 

ن مهنة191559 100إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىايمان حسي 

101إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىرحاب غالب عبدهللا186200

102إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىفاطمة سعيد معيوف384019

103إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىضح حسن حمزة186158

104إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىصابرين هاشم منعم188781

ن لفته191603 105إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىاقبال حسي 

106إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىندى كريم كاظم186153

107إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىاقبال مهدي حسن381943

108إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىعذراء نعيم حسن168070

109إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىغادة جابر محمد201100

110إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىزهراء جمال نارص380713

نور علي فرحان191408
111إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبى

112إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىزهراء هاشم منعم200837

113إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىنبا طالب كامل191912



ي عبدالخالق مانع331764
114إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىاماتن

115إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىزهراء كاظم عراك558624

116إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىزينب كاظم باقر188800

ن شوي    ح192002 117إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىحوراء حسي 

نور حيدر علي201122
118إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبى

119إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىهبة كفاح رسحان193516

ن عباس محسن200907 120إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىبني 

121إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىخالدة عواد جودة191764

اسماء علي عجيل228127
122إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبى

ن سلمان بديوي200995 123إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىحني 

نورة عبدعلي شاهر186204
124إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبى

125إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىنبا كامل مطر558055

ن200854 126إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىرسل نارص حسي 

127إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىبتول كاظم شيحان188788

128إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىمروة مجيد داخل191405

129إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىفاطمة عباس جبار201031

130إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىطيبه محمود عبدالسادة200978

131إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىمروة كاظم كاطع186196

132إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىفاطمة صالح لفته201135

ن عيدان186226 133إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىفاطمة حسي 

134إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىسارة دايم وناس191991

ن مهنة384017 135إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىرنا حسي 

136إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىقطرالندى كامل مطر191905

137إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىحوراء نعيم عودة191819

138إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىغفران محمد كاظم191414

139إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىصابرين دحام راشد201075

140إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىاية عباس والي191809

ن186238 141إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىسىه نارص حسي 

142إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىعذراء نارص والي191833

143إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىعبب  هيثم عبدالرزاق193601

144إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىرجاء غازي عجىمي186168

ريم حازم علي191831
145إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبى

146إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىاقبال مهدي هويش201057

147إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىطيبة جابر محمد186135

148إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىفاطمة محسن شهيد193479

149إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىفاطمة جعفر خرصن188768

150إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىحميدة دايم وناس191772

151إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىمريم وليد كاظم201131

152إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىريمان كريم زغب 188940

153إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىغفران عبدالحمزة محمد200753

154إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىارساء عبدالحسن كريم382209

155إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىاية فؤاد زرزور201063

156إعدادية2ال بدير 32759القادسيةأنبىفاطمة هاشم منعم380741

ي382222
157بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىرجاء مزهر راضن

158بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىفاطمة محمد شميح384158

159بكالوريوس2ال بدير 32759القادسيةأنبىسناء عباس عبد384211

ن 13741القادسيةذكرخالد ثامر مطر325683 1دكتوراه3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعالء طعيمة عبدالكاظم263602 2دكتوراه3 (ع)الحسي 



ن 13741القادسيةذكررسول عبد جبار492247 3دكتوراه3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكريوسف عزيز علي265432 4ماجستب 3 (ع)الحسي 

ي فخري موس427132
ن 13741القادسيةذكرراضن 5ماجستب 3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرنصب  محمد حمود551304 6ماجستب 3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرسالم جبار محمد399558 7ماجستب 3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرحسن علي خوان262904 8ماجستب 3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمرتضن مانع دايخ265307 9دبلوم عالي3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعبدالهادي ساهي نشىمي264219 10بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمؤيد جابر حمزة325955 11بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن551299 ن 13741القادسيةذكرعباس نارص عبدالحسي  12بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكررسحان عبدالزهرة خلخال325473 13بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ي منكود265495
ن 13741القادسيةذكرامجد راضن 14بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراحمد عباس مجبل265505 15بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن محمد جاسم278728 ن 13741القادسيةذكرحسي  16بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرهادي معارج كاطع503324 17بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن رافع خشان262359 ن 13741القادسيةذكرحسي  18بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعلي فليح حسن265082 19بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن هاشم326031 ن 13741القادسيةذكرقائد حسي  20بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرامب  عدنان جساب263020 21بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرسلمان عبد هادي262930 22بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكررسول عبد حمادي263600 23بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرحيدر حنون عبدالسادة262877 24بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن399126 ن 13741القادسيةذكرصفاء هاتف حسي  25بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرصائب عبدالكاظم عطية264998 26بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ي503339
ن 13741القادسيةذكرجيجان عبدزيد راضن 27بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراسعد جاسم كاظم265736 28بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن جاسم265370 ن 13741القادسيةذكراحمد حسي  29بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرحسن نعمه هاشم332340 30بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعباس نعيم خضب 262951 31بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن عباس غافل265164 ن 13741القادسيةذكرحسي  32بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعالء ارحيم عايد276047 33بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعامر يارس عليوي399244 34بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعقيل داخل جبار277351 35بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرحيدر انهب  عويد262875 36بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن263173 ي حسي 
ن 13741القادسيةذكرمحمد هاتن 37بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكريوسف حسن عيىس265385 38بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرجميل عليوي مروح263930 39بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكروسام نجم عبد324467 40بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن399155 ن 13741القادسيةذكرمرتضن هويدي حسي  41بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرزمن سعود غافل264097 42بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرحميد كاظم جبار523030 43بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراحمد فليح حسن265344 44بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكركاظم نجم عبدهللا262790 45بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرفاضل فليح خايف523010 46بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن329639 ن 13741القادسيةذكرراهي يارس حسي  47بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن262446 ن 13741القادسيةذكررياض علي حسي  48بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمحمد حسون محمد399342 49بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمسلم وحيد عبيس275831 50بكالوريوس3 (ع)الحسي 



ن 13741القادسيةذكراسعد فليح حسن263827 51بكالوريوس3 (ع)الحسي 

 علي خوان262901
ن ن 13741القادسيةذكرحسي  52بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرنصب  عزيز شاهر503493 53بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكركريم علي سالم263897 54بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراحمد فاضل جاسم263843 55بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمصطفن قاسم مجيد262383 56بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن رشيد وحيد263570 ن 13741القادسيةذكرحسني  57بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراحمد رسحان عبدالزهرة262499 58بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرامجد فليح حسن325000 59بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرحسن فليح عطية399238 60بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرزيد عبد غازي265710 61بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرسجاد نعيم جبار331987 62بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرفاضل عظيم عبدالعباس262620 63بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرراسم شباط عودة325049 64دبلوم3 (ع)الحسي 

ي503078
ن 13741القادسيةذكرحيدر طرويل راضن 65دبلوم3 (ع)الحسي 

ن399077 ن 13741القادسيةذكرعالء هاتف حسي  66دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرفاضل عواد مجهول325657 67دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرنريمان عبدهللا عبدالسادة324755 68دبلوم3 (ع)الحسي 

 كاظم علي263425
ن ن 13741القادسيةذكرامي  69دبلوم3 (ع)الحسي 

 ورد علي263834
ن ن 13741القادسيةذكرحسي  70دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرحيدر راهي جبار263333 71دبلوم3 (ع)الحسي 

ن كعيش326122 ن 13741القادسيةذكرعلي حسي  72دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمالك حميد عبدعلي277881 73دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعلي صالح عمران263759 74دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرقاسم عجيل عبد262941 75دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرهادي جاسم كاظم276191 76دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرزياد طارق جبار263895 77دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرفاضل ناسر جاسم399386 78دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعلي ساجت تاية276581 79دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمحمد كاظم جبار328390 80دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمحمد شاكر عباس503096 81دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعالء حميد جبر399231 82دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرسعد حميد كاظم265123 83دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكركاظم ناسر جاسم265474 84دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمروان فاضل محسن265146 85دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمصطفن ناجح حسن265741 86دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمحمد هاشم عباس262997 87دبلوم3 (ع)الحسي 

ن503118 ن 13741القادسيةذكرغيث عالوي حسي  88دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرنجاح عبدهللا عبد553980 89دبلوم3 (ع)الحسي 

 علي نوري265036
ن 13741القادسيةذكرفب  90دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرجبار علي احمد263690 91دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراحمد رصيف مسب 262508 92دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرسجاد راسم شباط326138 93دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرحسن تركي سعود325651 94دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرجاسم محمد عبد265138 95دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعلي خدام محمد262402 96دبلوم3 (ع)الحسي 

ن263094 ن حسي  ن 13741القادسيةذكرمطرسر ياسي  97دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرضياء علي كاظم265546 98دبلوم3 (ع)الحسي 



ن 13741القادسيةذكرمحمد اسماعيل علي503403 99دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرحيدر حمزه عباس263330 100إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراحمد جواد كاظم264359 101إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكررعد ناهي دحام503147 102إعدادية3 (ع)الحسي 

ن رزاق عباس264355 ن 13741القادسيةذكرحسي  103إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراحمد عبدالكاظم عباس265455 104إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعبدالجليل جاسم محمد326145 105إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعباس غافل عباس264035 1دكتوراه3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكروهاب عبيد جودة262895 2ماجستب 3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمحمد مطرسر عبد265437 3ماجستب 3 (ع)الحسي 

 علي عمران265720
ن 13741القادسيةذكرمصطفن 4بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعبدالكريم خالد وليد555849 5بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرلقاء حسن غافل265210 6بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراسماعيل محسن عودة528517 7بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراثب  صباح عوده277441 8بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرابراهيم كاظم جبر265445 9بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراسامة جبار تركي264028 10بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعباس ابراهيم جبر325743 11بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمحمد رحيم جاسم399305 12بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمحمد كاظم جاسم275955 13بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرضياء جميل رحمن263186 14بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرطه عبد حمادي275602 15بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعصام نعيم هادي265248 16بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرنهاد علي كاظم264019 17بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرحنون خليل حنون263060 18بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمهدي كاظم جبار278838 19بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمسلم خضب  جياد551306 20بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن بلبوص479187 ن 13741القادسيةذكربهاء حسي  21بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراحمد نعمان سلمان276995 22بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرماجد راشد كاظم263594 23بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرامب  جالب جاسم277707 24بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمهند نبيل عموري262471 25بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرزيد عبدالجواد عبدالكاظم276713 26بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن كطوف399262 ن 13741القادسيةذكرحسن ياسي  27بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن كاظم263633 ن ياسي  ن 13741القادسيةذكرحسي  28بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرفاضل كريدي وداعة551302 29بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرشهم نجم عبد555903 30بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعلي انهب  عويد262683 31بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمالك هادي نجم399539 32بكالوريوس3 (ع)الحسي 

غام علي نوري324741
ن 13741القادسيةذكررصن 33بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراحمد ماجد جميل325727 34بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن كامل278273  حسي 
ن 13741القادسيةذكرمصطفن 35بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرخالد ناهي برهان264030 36بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن سلمان عبد263777 ن 13741القادسيةذكرحسي  37بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن325668 ن 13741القادسيةذكربهاء هاتف حسي  38بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراحمد قاسم خميس262722 39بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن399333 ن 13741القادسيةذكريارس محمد حسي  40بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرسهام قاسم حمزة501697 41بكالوريوس3 (ع)الحسي 



ن 13741القادسيةذكرمصطفن محمد عبد263694 42بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن حمزة262479 ن 13741القادسيةذكرعباس عبدالحسي  43بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراحسان جبار عبيد263724 44بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمحمد قاسم عبد263711 45بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ق ربيع مذخور263749 ن 13741القادسيةذكرمرسر 46بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن276679 ن 13741القادسيةذكرزيد موجان حسي  47بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرحامد جاسم عبيد263589 48بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرضياء صالح عبدالرضا278514 49بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن551296 ن 13741القادسيةذكرطاهر محمد حسي  50بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن503295 ن 13741القادسيةذكرمنب  يارس اهني  51بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرماجد حميد ضايع262837 52بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراحسان حسن جبار262693 53بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراسعد ماجد جميل325735 54بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعلي نجم عبد263511 55بكالوريوس3 (ع)الحسي 

 علي عبيد265448
ن ن 13741القادسيةذكرحسني  56بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمحمد جاسم رباط263346 57بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرامب  جبار عبدهللا399174 58بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراسعد كريم مرزة265030 59بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرظاهر عبد غازي263715 60بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرسالم حيدر فرحان263502 61بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ي264165
ن 13741القادسيةذكرخالد سعد هاتن 62بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرخضب  عباس لفته262502 63بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرباسم طعيمة مجيد276851 64بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراثب  قضي داود263343 65بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرحيدر محمد رسحان277522 66بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمهند فاضل محسن265200 67بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراسعد رزاق عبدالخرصن262801 68بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ي كريم برهان553957
ن 13741القادسيةذكرهاتن 69بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرميثم عبدالكاظم وحيد326050 70بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعلي عبدهللا زنجيل265078 71بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعلي طالب زغب 326134 72بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرسيف عيىس موات262703 73بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعلي حمزة عيدان325910 74بكالوريوس3 (ع)الحسي 

غام محمد عبدالرب340952 ن 13741القادسيةذكررصن 75بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمحمد احسان سلمان265075 76بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعقيل شاكر محمود262538 77بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعبدهللا فليح حسن263955 78بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرامب  حميد شعالن263661 79بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعلي كاظم علي503304 80بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعلي عزيز عبدزيد263975 81بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرضياء جواد عبدالكاظم262556 82بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرزيد كاظم جودي262966 83بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن279206 ن 13741القادسيةذكرمنتظر علي حسي  84بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن262463 ن 13741القادسيةذكرسجاد علي حسي  85بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن كريم341132 ي عبدالحسي 
ن 13741القادسيةذكرهاتن 86بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن263010 ن يارس عبدالحسي  ن 13741القادسيةذكرتحسي  87بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراحمد حمزه كوان263886 88بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن262886 ن 13741القادسيةذكرمحمد رحمن غبي  89بكالوريوس3 (ع)الحسي 



ن 13741القادسيةذكرباقر كاظم عبدالحمزة479194 90بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعلي عظيم عبدالعباس263830 91بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن شالل263478 ن 13741القادسيةذكرعلي ياسي  92بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرحسن سلمان عبد263773 93بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمصطفن كاظم جبار277978 94بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرجواد كاظم عبدالساده265157 95بكالوريوس3 (ع)الحسي 

 علي399480
ن ن 13741القادسيةذكرمازن حسي  96بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن حسن هادي263839 ن 13741القادسيةذكرحسي  97بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمرتضن ناجح حسن326001 98بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرحميد خضب  يارس264906 99بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمحمد يونس هاشم263534 100بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرسيف سامي الوات263325 101بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعباس عيدان محمد265390 102بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمهدي كاظم علوان262293 103بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن محسون263894 ن 13741القادسيةذكرعلي حسي  104بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعباس جميل ضايع160184 105بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمهند راهي يارس503400 106بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمهند عبدهللا نجم262774 107بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرباقر عمران كاظم263636 108بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرامجد نعمة هارف262711 109بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراحمد صادق مانع325799 110بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرحيدر كاظم نعمة264015 111بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن طعمة ثجيل264226 ن 13741القادسيةذكرحسي  112بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمحمد حاكم غضيب265256 113بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراحمد مقدام موحان325782 114بكالوريوس3 (ع)الحسي 

 علي399465
ن ن 13741القادسيةذكرمرتضن حسي  115بكالوريوس3 (ع)الحسي 

 علي جبار337155
ن ن 13741القادسيةذكرحسي  116بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرحيدر قيس جاسم555428 117بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمهيب عبد وناس262889 118بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرحيدر عباس داخل265360 119بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعالء كاظم حسن263162 120دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرفؤاد عبدالكاظم دوير278130 121دبلوم3 (ع)الحسي 

ن263278 ن 13741القادسيةذكرحيدر علي حسي  122دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراحمد مجبل اسماعيل264065 123دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعلي كاظم داخل265295 124دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرواثق جمال جالل264011 125دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكركرار فاضل محسن263650 126دبلوم3 (ع)الحسي 

ن263967 ن 13741القادسيةذكرالقاسم محمد حسي  127دبلوم3 (ع)الحسي 

ن325664 ن قاسم حسي  ن 13741القادسيةذكرحسي  128دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرامب  علي عباس265375 129دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرصفاء هاشم عبدالحليم263934 130دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمرتضن صالح مهدي325497 131دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرامب  محمد هوان263628 132دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعلي حاتم حسن265287 133دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراحمد علي جبار265548 134دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراحمد حسون فرحان503436 135دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمحمد حمزة عليوي263495 136دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرجبار فاهم جساب326174 137دبلوم3 (ع)الحسي 



ن 13741القادسيةذكرعلي جواد كاظم264982 138دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراحمد فاخر عبدالرضا265189 139دبلوم3 (ع)الحسي 

ن شخب 551295 ن 13741القادسيةذكرعلي حسي  140دبلوم3 (ع)الحسي 

ن جاسم عبود264003 ن 13741القادسيةذكرحسي  141دبلوم3 (ع)الحسي 

ن نعمة262311 ن 13741القادسيةذكرعلي حسي  142دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرغيث رحمن عيدان264085 143دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعباس كاطع سعود399518 144دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرامجد مجبل اسماعيل278380 145دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرفيض علي نوري399606 146دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمحمدعلي كاظم داخل265291 147دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراياد يرس حمزة262784 148دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعلي نوري صبيح341973 149دبلوم3 (ع)الحسي 

ن راهي عبد265329 ن 13741القادسيةذكرحسي  150دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمحمد علي جبار325853 151دبلوم3 (ع)الحسي 

ن551300 ن 13741القادسيةذكراحمد علي حسي  152إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرليث علي جبار263961 153إعدادية3 (ع)الحسي 

ن قاسم حميد265220 ن 13741القادسيةذكربني  154إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكركرار جميل خليل399272 155إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرامب  جبار حمزة278312 156إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعلي قضي داود263341 157إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرقاسم صباح عبيد263642 158إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرخرصن عباس حميد265313 159إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكربهاء عبدالزهرة حازم265333 160إعدادية3 (ع)الحسي 

ي265263 ن 13741القادسيةذكرعلي شناوة عريبر 161إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعباس رحيم حمزة263921 162إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرحيدر حميد عاشور503503 163إعدادية3 (ع)الحسي 

ن278914 ن 13741القادسيةذكرعلي صباح عبدالحسي  164إعدادية3 (ع)الحسي 

 علي ساير265458
ن ن 13741القادسيةذكرحسي  165إعدادية3 (ع)الحسي 

ن راهي263460 ن 13741القادسيةذكرزينالعابدن حسي  166إعدادية3 (ع)الحسي 

ن صباح عودة265042 ن 13741القادسيةذكرحسي  167إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراحمد محمد حسن265162 168إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرهاشم سلمان حسن262863 169إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعلي احمد يوسف263540 170إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكربسام صبار كاظم276773 171إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمنتظر محمود شاكر278555 172إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرسيف علي هدهود503438 173إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمصطفن حسام كردي264923 174إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعلي رحيم جبر262515 175إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرفالح عبيد نهيب277267 176إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكركاظم هادي نجم277237 177إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرحسام نعيم هادي265169 178إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمهدي علي عاشور265641 179إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكركرار جبار عجيل265451 180إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمحمد جابر عبيد325890 181إعدادية3 (ع)الحسي 

ن265154 ن 13741القادسيةذكركرار حمزة حسي  182إعدادية3 (ع)الحسي 

 عبدعلي تايه265382
ن ن 13741القادسيةذكرحسي  183إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعبداالمب  خالد عبدالكريم555844 184إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمحمود ابراهيم مجيبل278600 185إعدادية3 (ع)الحسي 



ن 13741القادسيةذكراحمد محمد عبد262534 186إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمسلم عقيل صالح263604 187إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعباس عبدالكاظم عباس264322 188إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراثب  جواد كاظم399319 189إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراحمد جبار حمزة278851 190إعدادية3 (ع)الحسي 

ن منهل262521 ن 13741القادسيةذكرعلي حسي  191إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرحسن فليح حسن263014 192إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكررسول رحيم هاشم262810 193إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكركرار علي خنطيل278651 194إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكركرار حيدر عليوي264964 195إعدادية3 (ع)الحسي 

ن راهي265646 ن 13741القادسيةذكرصادق حسي  196إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرحيدر خالد ثامر325672 197إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراحمد نعمة جابر263701 198إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراحمد علي نعمة503429 199إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرامب  عباس نجم276953 200إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعلي نعيم جويش262611 201إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعلي حسن مجيد264077 202إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمحمد جواد كاظم277651 203إعدادية3 (ع)الحسي 

 سامي رحيم263919
ن ن 13741القادسيةذكرحسي  204إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكركميل جيجان عبدزيد503407 205إعدادية3 (ع)الحسي 

ن بشب  جابر399253 ن 13741القادسيةذكرحسي  206إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمهدي فالح مرزوك399597 207إعدادية3 (ع)الحسي 

ي عبد277948 ن مب  ن 13741القادسيةذكرحسي  208إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعباس نجم عبدالحمزة399220 209إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرطالب عباس كزار262651 210إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرفرقان رحيم تركي263452 211إعدادية3 (ع)الحسي 

ي كويت حميد276937 ن 13741القادسيةذكرناجر 212إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرحيدر حتاتة طعمة399420 213إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرسيف جبار عباس279608 214إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعلي زغب  فرهود262949 215إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمرتضن جاسم محمد503449 216إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعلي تركي سعود262992 217إعدادية3 (ع)الحسي 

 كريم عبدعلي263052
ن 13741القادسيةذكرمصطفن 218إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرمحمد سالم حاكم263766 219إعدادية3 (ع)الحسي 

ن محمد جالب262854 ن 13741القادسيةذكرحسي  220إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعباس عدنان يونس325752 221بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراحمد وسيل ثابت276002 222بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكراحمد عناد رضا503320 223دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعباس دواس جلغام277131 224دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكركاظم حسن عبدهللا262488 225دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرفاهم فرحان عبيد277400 226إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةذكرعلي كاظم عطية263745 227إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىسناء جواد كاظم553691 1دكتوراه3 (ع)الحسي 

ن كريم263575 ن 13741القادسيةأنبىيرسى حسي  2بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ي263971 ن 13741القادسيةأنبىختام بلكت ناجر 3بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىابتسام جالب جبار264367 4بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىانمار جمال سعيد263742 5بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىايمان فرحان غاوي277258 6بكالوريوس3 (ع)الحسي 



ن 13741القادسيةأنبىعبب  حامد كاظم276607 7بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىرزيقة لطيف حولي278494 8بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىايمان حيدر فرحان262323 9بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىكحالء عبدالكريم مهدي325691 10بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىسعاد راهي كاطع265502 11بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىوسام حسن حميد492307 12بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىحليمة مهدي هادي262373 13بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىانتصار محمد كاظم382205 14بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىزهراء رشيد وحيد263565 15بكالوريوس3 (ع)الحسي 

اس كاظم حسن263140 ن 13741القادسيةأنبىنبر 16بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىلمياء عزيز جاسم277039 17بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىمبن عبيس هوار324960 18بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىهند ثامر عيفان399374 19بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىفردوس حسن كاظم399443 20دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىامل جياد عودة325775 21دبلوم3 (ع)الحسي 

ي خضب 336096
ن 13741القادسيةأنبىفاطمة واسر 22دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىجاسمية خدام محمد265324 23دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىابتسام صابر فاضل264116 24دبلوم3 (ع)الحسي 

ن332116 ن 13741القادسيةأنبىمنال منصور حسي  25دبلوم3 (ع)الحسي 

ي278341
ن 13741القادسيةأنبىحكيمة طاهر صحن 26دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىكفاية عبد محمد399574 27دبلوم3 (ع)الحسي 

ة عبيد خضب 328949 ن 13741القادسيةأنبىجبر 28دبلوم3 (ع)الحسي 

وئام كاظم علي503332
ن 13741القادسيةأنبى 29دبلوم3 (ع)الحسي 

ن262528 ن 13741القادسيةأنبىرسل عادل حسي  30دبلوم3 (ع)الحسي 

هالة كريم عبدعلي263518
ن 13741القادسيةأنبى 31دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىاخالص هادي كطوف503218 32دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىتبارك رشيد وحيد263578 33دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىساهرة عزيز هادي263846 34إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىكميلة جبار عبود262984 35إعدادية3 (ع)الحسي 

انتصار حسن علي265747
ن 13741القادسيةأنبى 36إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىضح مجيد حسن265013 1ماجستب 3 (ع)الحسي 

ن262960 ن 13741القادسيةأنبىارساء سالم حسي  2بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىنهاد عبداالمب  هاشم263769 3بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىملوك ابراهيم حمزة265350 4بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىمريم دحام مرشد277066 5بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن262715 نورة علي حسي 
ن 13741القادسيةأنبى 6بكالوريوس3 (ع)الحسي 

رسل علي شاكر263109
ن 13741القادسيةأنبى 7بكالوريوس3 (ع)الحسي 

رسل سامي محمد262365
ن 13741القادسيةأنبى 8بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ان عباس كزار262675 ن 13741القادسيةأنبىنب  9بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىرواء بشب  جابر264024 10بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىماسي جابر منىهي159682 11بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىحوراء صالح صاحب263544 12بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىزهراء ماجد حبيب555830 13بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىزينة محمد عبد263116 14بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىسحر عبدالكاظم عباس264037 15بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىمنتظر عباس علوان264007 16بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىهبة جاسم عبود263998 17بكالوريوس3 (ع)الحسي 

غسق علي شاكر263168
ن 13741القادسيةأنبى 18بكالوريوس3 (ع)الحسي 



 علي263982
ن ن 13741القادسيةأنبىهديل حسي  19بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىغفران جبار حمزة263547 20بكالوريوس3 (ع)الحسي 

اق نعيم عبيد262870 ن 13741القادسيةأنبىارسر 21بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىزينة جالب عباس265480 22بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىاالء عادل وعيد263586 23بكالوريوس3 (ع)الحسي 

سمر علي هدهود337555
ن 13741القادسيةأنبى 24بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىبيداء كاظم عبد337666 25بكالوريوس3 (ع)الحسي 

لنا علي عبيد325836
ن 13741القادسيةأنبى 26بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىزينب محمد فالح264180 27بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىسهب  سعد نعمة399199 28بكالوريوس3 (ع)الحسي 

سارة علي كاظم263720
ن 13741القادسيةأنبى 29بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ديانا علي هدهود265413
ن 13741القادسيةأنبى 30بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىمريم مهاوش فضل262660 31بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىارساء جواد عبدالكاظم262549 32بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىهدى حسن فليح263740 33بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىرشا جميل وناس523022 34بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىسماح حسون محمد399354 35بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن262699 فرح علي حسي 
ن 13741القادسيةأنبى 36بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىمناهل ذياب عبود263583 37بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىدعاء فاضل محسن263646 38بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىريام شايع موجد265185 39بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىحوراء رضا شنون263848 40بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىهبة سالم نور264060 41بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىزهراء فليح حسن263035 42بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىنور جميل حمزة555874 43بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىارساء جميل حمزة555882 44بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىامال طعمة ثجيل264236 45بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ي502976 ن 13741القادسيةأنبىزهراء عبدالحسن ناجر 46بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىهدى كريم عبد324639 47بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن نجم265439 ن 13741القادسيةأنبىتغريد حسي  48بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىوالء عبدزيد عادل262913 49بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىحوراء رحيم جاسم503384 50بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىرباب عبدالزهرة فالح265338 51بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىزهراء هليل عبد263658 52بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىسوزان عظيم كاظم264091 53بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىنهلة عبدالحسن ظاهر551303 54بكالوريوس3 (ع)الحسي 

نور علي حميدي555858
ن 13741القادسيةأنبى 55بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىناهدة راشد كاظم264755 56بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىمبن محمد عباس262459 57بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىمريم رحيم ساير265352 58بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىهدير كامل عبدالكاظم380514 59بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىنادية محسن حتاتة262686 60بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىاثمار كاظم سعدون265441 61بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىفرقد سالم هدهود278324 62بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىدعاء شهيد جبر262624 63بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىارساء حمزة جبر503363 64بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىوسن جابر عبيد326081 65بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن عويز262883 ن 13741القادسيةأنبىارساء حسي  66بكالوريوس3 (ع)الحسي 



هجران علي هليل503257
ن 13741القادسيةأنبى 67بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىهدى كاظم جابر324541 68بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىختام عطية غاوي262924 69بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن265405 ن 13741القادسيةأنبىفاطمة حسن حسي  70بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىنور هادي جرو263652 71بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىمنار محمد حمزة399210 72بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىاخالص كاظم حسن263150 73بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىحوراء هشام بايون528676 74بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىنورس جبار عفات262922 75بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىغيداء رحيم جاسم503374 76بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىحنان سعد نعمة399188 77بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىهبة جواد كاظم263825 78بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىوسن رسحان عبدالزهرة325075 79بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىسىه خليل حنون263069 80بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىماجدة راشد كاظم264881 81بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن عبدزيد263850 ن 13741القادسيةأنبىضح امي  82بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىعهود وحيد عبيس265304 83بكالوريوس3 (ع)الحسي 

غفران علي رحيم555869
ن 13741القادسيةأنبى 84بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىانوار كريم صالح503464 85دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىتسنيم عواد شخب 278201 86دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىعذراء محمد كاظم263349 87دبلوم3 (ع)الحسي 

ي عبيد263003 ن 13741القادسيةأنبىجنان ناجر 88دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىرنا عاشور حسون263617 89دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىانتظار فليح حسن263663 90دبلوم3 (ع)الحسي 

امل علي خوان262910
ن 13741القادسيةأنبى 91دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىاالء حمزة عليوي263356 92دبلوم3 (ع)الحسي 

ن محي عودة263531 ن 13741القادسيةأنبىرني  93دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىرباب سعدون ضاري279659 94دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىزينة وحيد عبيس263870 95دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىسحر حيدر فرحان263506 96دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىزينب ماجد حبيب555832 97دبلوم3 (ع)الحسي 

ن حليم محسن337178 ن 13741القادسيةأنبىيني  98دبلوم3 (ع)الحسي 

ن277760 ن 13741القادسيةأنبىمروة عماد حسي  99دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىوفاء عبيد نهيب263822 100دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىرحاب عبدالزهرة فالح263470 101دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىازهار محي فرحان262336 102دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىنورس هادي عبداالمب 262396 103دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىنور ذياب عبود278260 104دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىصابرين حمزة فليح262976 105دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىسارة رسحان عبدالكاظم263707 106دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىساجدة راشد كاظم265176 107دبلوم3 (ع)الحسي 

ن مطرسر265425 ن 13741القادسيةأنبىرغد عبدالحسي  108دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىهبة جبار عبداالمب 265514 109دبلوم3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىهناء حمزة فليح262935 110دبلوم3 (ع)الحسي 

هللا277667 يت خب  ن 13741القادسيةأنبىانتصار جبر 111إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىضح محمد اسماعيل503479 112إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىعذراء عبداالمب  محسن276156 113إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىفاطمة رحيم ساير265628 114إعدادية3 (ع)الحسي 



ن 13741القادسيةأنبىزينب علي ساجت276515 115إعدادية3 (ع)الحسي 

 علي هليل503237
ن ن 13741القادسيةأنبىبني  116إعدادية3 (ع)الحسي 

ن علوان277579 ن 13741القادسيةأنبىمروة حسي  117إعدادية3 (ع)الحسي 

ن325804 ميالد علي حسي 
ن 13741القادسيةأنبى 118إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىرندة حسن فليح263732 119إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىوفاء محمد جابر555861 120إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىازهار كويت حميد276880 121إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىضح عبداالمب  هاشم263076 122إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىزهراء شهيد جبر262630 123إعدادية3 (ع)الحسي 

ن عباس حسون262842 ن 13741القادسيةأنبىحني  124إعدادية3 (ع)الحسي 

ن عظيم عبدالعباس325558 ن 13741القادسيةأنبىبني  125إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىزهراء قاسم خليل503323 126إعدادية3 (ع)الحسي 

ن كريم ساير265510 ن 13741القادسيةأنبىبني  127إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىايات محمد اعذيب264702 128إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىزينب رحيم ساير265576 129إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىزينب جبار يوسف278006 130إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىوفاء طالب عبيد278103 131إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىزهراء عبدالحسن محمد324428 132إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىنورالهدى حيدر عظيم360757 133إعدادية3 (ع)الحسي 

بركات علي هدهود276659
ن 13741القادسيةأنبى 134إعدادية3 (ع)الحسي 

ن279056 ن 13741القادسيةأنبىزينب علي حسي  135إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىزينب خالد ثامر325699 136إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىوالء يحب  ثجيل262679 137إعدادية3 (ع)الحسي 

ن جواد كاظم265151 ن 13741القادسيةأنبىبني  138إعدادية3 (ع)الحسي 

هناء جبار علي264147
ن 13741القادسيةأنبى 139إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىفاطمة ماجد حبيب555839 140إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىمريم رحيم جبر263044 141إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىزينب عبدعلي تايه275732 142إعدادية3 (ع)الحسي 

ن اصيول263927 ن 13741القادسيةأنبىبيداء عبدالحسي  143إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىوعد سالم هدهود279676 144إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىزهراء كمال عبد358656 145إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىسارة قاسم حميد265229 146إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىزهراء عبدالحسن مجيد278850 147إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىوديان حاكم كامل277213 148إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىامال راعي مديح342164 149إعدادية3 (ع)الحسي 

زهراء ستار علي276821
ن 13741القادسيةأنبى 150إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىهدى حميد عبيد276640 151إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىرسل هيثم رحيم399585 152إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىفاطمة فاضل عباس264052 153إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىانوار جالب جبار277482 154إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىتبارك فاضل كاظم503456 155إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىاشواق عبدالزهرة مطر263030 156بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىاصيل هادي بكال263609 157بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىجنان محمد عبدالرضا262667 158بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىرغد هادي كاظم326104 159بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىفرقد كاظم محمد265003 160بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ي503049
ن 13741القادسيةأنبىزينب مهدي راضن 161بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن399164 ن 13741القادسيةأنبىاقبال هويدي حسي  162بكالوريوس3 (ع)الحسي 



ن 13741القادسيةأنبىنضال محمد حمزة263317 163بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىوفاء عبدالحسن ظاهر278781 164بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىسليمه عزيز كاظم528999 165بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىعذراء راهي مشكور263178 166بكالوريوس3 (ع)الحسي 

ي263408
ة منىسي راضن ن 13741القادسيةأنبىسمب  167دبلوم3 (ع)الحسي 

ة هاشم محمد276462 ن 13741القادسيةأنبىسمب  168إعدادية3 (ع)الحسي 

ن كتاب264740 ن 13741القادسيةأنبىايمان حسي  169إعدادية3 (ع)الحسي 

ن 13741القادسيةأنبىالتفات عبدالزهرة عبود263959 170إعدادية3 (ع)الحسي 

ي501414 1ماجستب 3شاميه 23752القادسيةذكرنذير ناجح ناجر

2ماجستب 3شاميه 23752القادسيةذكرناظم عبد ساير312034

ن378247 3بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرحمزة حميد عبدالحسي 

4بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرعامر عباس كاظم143290

ن165314 5بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرفيصل محمود حسي 

6بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرحيدر جاسم محمد143266

7بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرفالح كامل نور378285

8بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرثامر رحيم محمود253031

9بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرابراهيم نعمة حسن197529

غام مهدي صالل142896 10بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكررصن

ن محمد143280 11بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرعمران حسي 

12بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرثائر مسلم كناوي143076

13بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكراحمد صالح ظاهر501378

14بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرحيدر عباس كاظم142366

ن ادريس علي475790 15بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرحسي 

16بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكراكرم عمران كريم142841

17بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرمحمد فيصل احمد142581

18بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرامجد نارص محيسن197231

19بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرعلي حسن محمد142997

20بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرعلي حميد حمزة475848

21بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرسجاد وحيد عبد475827

22بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرحسام عبدالكاظم فليح312011

23بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرمحمود معاهلل محمود197741

غام مهدي محمود378237 24بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكررصن

ن حسن312091 25بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرعالء حسي 

26بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكررعد جاسم محمد143286

ن197161 27بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرمحسن عليوي حسي 

ي طاهر378325 28بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكراسعد صبر

ن فاضل محسن197314 29بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرحسي 

30دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرسعد كدر بادي163470

31دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرحمزة عبد علوان164508

32دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرجابر عبدزيد بكو253036

ي311992
33دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكركاظم محمد حساتن

34دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكركاظم غضبان جمالي142683

35دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرسعد عبدالزهرة طويش142727

ن475753 36دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرطاهر حسن حسي 

37دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرساجد نارص محيسن142880

38دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرمشتاق شاكر كاظم183757

ن حسان253033 39دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرمهند عبدالحسي 

40دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرعلي عبد ظاهر197382



41دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرجميل رحمن موس253035

42دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرشهاب غانم عبدزيد409562

ن ابراهيم هادي253017 43دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرحسني 

44دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرمحمد عباس مظفر500670

45دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكراحمد محمد وليد409573

ي عبدالسادة كاظم142782 46دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرعبدالنبر

47دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكركريم سعيد كريم143002

48دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرحيدر مجيد جبر197193

49دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرمحمد كاظم حسون142763

50دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرحيدر محيسن جودة253046

51دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرعبدهللا محمد وليد197504

1ماجستب 3شاميه 23752القادسيةذكراياد عباس حسن143234

2بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرقاسم ذياب غانم143401

3بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكررحيم فاضل يحب 142589

4بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرعلي صباح حافظ142394

5بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرمختار كريم خضب 142543

ن143160 6بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرحسن حميد حسي 

7بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرعقيل خضب  عباس143154

8بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكروليد جواد عبد312120

9بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكراكرم علي حسن165259

10بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرعباس شعالن حميد253020

11بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرعلي جميل راهي409598

12بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرمصطفن حامد لفته475768

13بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرعلي رحيم شمران163746

ن محسن312139 14بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرمحمد امي 

15بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرمؤيد فالح مهدي197281

16بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرمحمد عطية كطيف197371

17بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكراحمد زكي عبدالكريم165283

18بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكريارس عظيم شكر143384

19بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكراحمد رحيم خنياب197461

 علي حمود197693
20بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرمرتضن

21بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرليث عزيز جبر142599

22بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرمسلم فاضل محسن197306

23بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرمحمد علي كاظم197321

ن378219 ن حبيب حسي  24بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرحسي 

25بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرحيدر محرج صاحب165222

26بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكررحمن هادي بعيوي311980

27بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرامجد طاهر حسن142633

ن حمزة حنتيش183855 28بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرحسي 

ن143157 29بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكراحسان نجاح حسي 

30بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرسجاد جعفر حسن142338

31بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرحمزة صالح مهدي143188

32بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرامب  عدنان نعيم253039

33بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرخالد قاسم كاظم311974

34بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكراسعد جواد كاظم143130

35بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرمحمد زكي عبدالكريم143204

36بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرجواد كاظم كريم165180

37بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرمحمد عبدالزهرة عبيد253016



38بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكركرار قاسم عبد142976

ن غازي475926 39بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكراحمد عبدالحسي 

40بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرحسن شعالن حميد253022

41بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكركريم عبداالمب  خليل143020

42بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكراسامه ذياب غالب163317

43بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرنيسم زغب  حمزة143374

44بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكركرار محمد كاظم164113

45بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكركرار عدنان نعيم312127

46بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرعمار كريم خضب 142560

47بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرحسن حاتم علي253019

48بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكراحمد علي جبار165392

ن143426 49بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرباقر مهدي ياسي 

50بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرحيدر كاظم سبهان197172

51بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكراحمد حمزة كمر253027

ي197223
 
ف 52بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرعامر نعمة رسر

53بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرسالم محمد ابوالهون165226

54بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرعامر كاظم جابر142595

55بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكراحمد جعفر عبدعلي253064

 علي حمود197362
ن 56بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرحسي 

57بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكركاظم عبدزيد ظاهر143389

58بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرعالء قيس صالل197258

59دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرميثم عزيز جبر197492

60دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرمؤيد طاهر حسن197142

61دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكركريم صالح مهدي165158

62دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكراحمد عباس كاظم164444

63دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرابراهيم نجاح بحت143034

64دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرفالح حسون عرنوص143269

65دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرباسم عواد نعمة165369

66دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرمصطفن قاسم محمد197336

67دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرعلي جابر عاجل142814

68دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكروليد ماجد رحمن142617

69دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكروسام ماجد وناس142866

ن زيدان جبر142751 70دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرحسي 

71دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكركرار ناجح خوان475780

72دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرعلي جاسم محمد143013

73دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرعلي ابراهيم هادي164601

74دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرمصطفن حارث شاكر384430

75دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرفاضل حمزة حنتيت143143

76دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرحيدر محسن جعباز392368

77دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرمحمد مجهول عبد197294

78دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرفاخر حمزة عبد165057

79دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرنزار ثائر جواد143104

80دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرحبيب كاظم كريم142939

81إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرعقيل ذياب غالب143442

82إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرعباس كامل جواد143414

83إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرولي ادريس يحب 409553

84إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرامجد محمد محسن163721

ن عالوي نارص197391 85إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرحسي 



86إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرمنصور نذير حسن143168

87إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرجبار نور جبار165267

88إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكررائد طالب وناس163377

89إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرعبدهللا ثامر جواد165251

90إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرعلي حسن هاشم312082

91إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرحسن علي حمود163564

92إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكروائل ناظم مرجون163755

93إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرجعفر محسن نعمة197515

94إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرعلي كريم نعمة163167

ن163736 95إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرعبدهللا منصور حسي 

اد مطرود164581 96إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكروليد رسر

ن197344 97إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرعايد يارس حسي 

98إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرزيد ناظم نور143115

ن164308 99إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرمنتظر نارص عبدالحسي 

100إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكراحمد فخري عزيز143361

ن197792 101إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرعادل يارس حسي 

102إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرعلي قاسم كريم164995

103إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرعلي خزعل عطية197435

104إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكريونس سالم كاظم142417

105إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرعبدهللا ماجد وناس142501

106إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرمحمد حيدر محيسن253049

ي مالك164073 107إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرحسن مب 

ن خزعل عطية197448 108إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرحسي 

109إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرسجاد حامد جبر142667

110إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكركرار جواد كاظم220485

111إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكركرار نزار فرحان197424

ن يعقوب شالل288904 112إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرحسي 

113إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكررسول محمد عزيز197669

114إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرمنتظر جواد فهد163274

ن163762 115إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرعباس مؤيد حسي 

ن صكبان محمود312069 116إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرحسي 

117إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرحسن غضبان محمود197241

118إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرعباس ماجد مسافر475886

119إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكراحمد قاسم كريم142823

120إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرسيف عباس كاظم311972

121إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكررحمن حمزه عبد142835

122إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرمصطفن جليل كناوي197328

123إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرقاسم جليل كناوي501366

124إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرحيدر توفيق عبدالكاظم409570

ن عبد163778  حسي 
125إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرمصطفن

126إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرادم عزيز جبر142602

127إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرايمن اياد عباس164136

128إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكراحمد جاسم محمد197870

129إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرعبدهللا جواد فهد164365

130إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرعلي ثامر رحيم312044

131إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرسيف حيدر حمزة165353

132إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرامجد علي حسن165101

133إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكركاظم خزعل عطية197804



134إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرمحمد حبيب محمود312073

135بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرفليح كناوي يوسف142438

ن312062 136بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرشاكر نارص حسي 

137بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةذكرناطور حسن جازع142660

ن زغب 142926 138دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرنارص عبدالحسي 

ي بعيوي143315
139دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكرفاضل باتن

140دبلوم3شاميه 23752القادسيةذكراحمد عبدالرضا حسن197888

141إعدادية3شاميه 23752القادسيةذكرماجد وناس وحيد165234

ي جودة143367
1بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىالهام شمحن

2بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىسعدية مديح حسن183870

3بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىنورة محمد محسن183733

4بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىايمان حامد جبر142802

5بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىرقية عباس كاظم143023

6بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىافراح صالح مهدي389534

7بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىنور جواد كاظم143436

ي جودة143371
8دبلوم3شاميه 23752القادسيةأنبىوئام شمحن

9دبلوم3شاميه 23752القادسيةأنبىتاويل نعمة حسن183882

ي253025 10دبلوم3شاميه 23752القادسيةأنبىاساور ماجد ناجر

11دبلوم3شاميه 23752القادسيةأنبىليل عباس كريم197398

12دبلوم3شاميه 23752القادسيةأنبىجنان صاحب شالش378310

13دبلوم3شاميه 23752القادسيةأنبىرغد خالد محمد143338

14دبلوم3شاميه 23752القادسيةأنبىزينة فارس جعفر197713

ي عبد143091 15دبلوم3شاميه 23752القادسيةأنبىليل منحر

16إعدادية3شاميه 23752القادسيةأنبىهناء عبدزيد شنيور197155

1بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىسىه صكبان محمود142609

2بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىمريم غانم عبد312054

3بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىفاطمة نجاح رسحان164297

4بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىمروة كاظم عبدهللا164773

5بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىرسل شاكر نارص312065

احالم حاتم علي165199
6بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبى

7بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىسبا غضبان محمود163601

مريم زكي عبدالكريم311966
8بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبى

9بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىاالء طاهر حسن197733

سحر زكي عبدالكريم311960
10بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبى

11بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىسناء جاسم محمد165143

صبا علي عزيز164555
12بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبى

ن عباس عبدالزهرة475805 13بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىبني 

14بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىمريم حمزة رمضان378205

15بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىرجاء صالح مهدي311952

16بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىفاطمة فليح كناوي165211

17بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىهدى احمد غانم253026

18بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىدعاء شهيد هدام197477

19بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىحنان احمد صاحب312024

20بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىغدير مجيد جبر197212

21بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىديانا حسن هاشم312137

22بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىوصال عباس عبدالزهرة197615

23بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىتحدي رحيم خضب 142521

24بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىدعاء نارص جابر197178



25بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىسحر عبدالزهرة طويش142695

26بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىارساء جليل كناوي197267

27بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىايمان فريد مالك165291

28بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىهديل مجيد جبر197201

29بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىهديل احمد غانم197630

30بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىليل عيدان عبد143303

31بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىزينة زيدان جبر165339

32بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىمنائر عباس كاظم475907

33بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىغفران عباس كاظم163224

34بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىمريم حيدر طالب164022

35بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىسىه جفات رحيم142674

36بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىزهور نذير حسن143351

ن عبد163741 37بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىفريال حسي 

38دبلوم3شاميه 23752القادسيةأنبىركزان عدنان جابر143274

39دبلوم3شاميه 23752القادسيةأنبىدعاء عباس جبار213165

ن عبد164339 40دبلوم3شاميه 23752القادسيةأنبىعلياء حسي 

41دبلوم3شاميه 23752القادسيةأنبىغفران جاهل فاخر163803

42دبلوم3شاميه 23752القادسيةأنبىهدى مسلم كناوي164394

43إعدادية3شاميه 23752القادسيةأنبىحنان حامد جبر163638

44إعدادية3شاميه 23752القادسيةأنبىفاطمة فالح كامل378273

45إعدادية3شاميه 23752القادسيةأنبىزينب حيدر محيسن253043

رقية علي حسن164002
46إعدادية3شاميه 23752القادسيةأنبى

ن164185 47إعدادية3شاميه 23752القادسيةأنبىامال نارص عبدالحسي 

48إعدادية3شاميه 23752القادسيةأنبىفاطمة محمود محمد163820

هبة علي بري  ىهي183256
49إعدادية3شاميه 23752القادسيةأنبى

ي312099
50إعدادية3شاميه 23752القادسيةأنبىحوراء كاظم حسوتن

دعاء علي عبد253061
51إعدادية3شاميه 23752القادسيةأنبى

52إعدادية3شاميه 23752القادسيةأنبىمريم عقيل عبداالمب 165170

53إعدادية3شاميه 23752القادسيةأنبىعلياء شاكر نارص501437

54إعدادية3شاميه 23752القادسيةأنبىرقية حسن شاكر501349

55إعدادية3شاميه 23752القادسيةأنبىاسيل مجيد جبر197353

56إعدادية3شاميه 23752القادسيةأنبىايات حيدر طالب165127

57إعدادية3شاميه 23752القادسيةأنبىزهراء وليد صادق197411

58إعدادية3شاميه 23752القادسيةأنبىزينب حسن عبد165385

ي312095
59إعدادية3شاميه 23752القادسيةأنبىنبا كاظم حسوتن

ن حمزه142452 60إعدادية3شاميه 23752القادسيةأنبىرواء حسي 

ن حيدر طالب142854 61إعدادية3شاميه 23752القادسيةأنبىبني 

62إعدادية3شاميه 23752القادسيةأنبىارساء حسن هاشم253048

63بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىيرسى رحيم محمود311987

64بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىوردة عبداالمب  محمد197287

65بكالوريوس3شاميه 23752القادسيةأنبىايمان رحيم جاسم164975

66إعدادية3شاميه 23752القادسيةأنبىكواكب عباس محمد164425

1ماجستب 3غماس 23753القادسيةذكرهيثم نوري عباس392468

2بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرحسن هادي عبهول53920

3بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرسليم عبدالعالي غازي54077

4بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرحسن هلول صميدع339525

5بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرعباس خالوي صحن54259

ن كاظم اسماعيل53931 6بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرحسي 



7بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرحيدر عزيز كامل394601

ي دعبول عمران392367 8بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرراجر

9بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرعلي سليم عبدالعالي471716

10بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكراحمد نهاد عبد53925

11بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرعلي عزيز عبدالزهرة54109

12بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرليث جويد كاظم388199

13دبلوم3غماس 23753القادسيةذكرمصطفن كطران خوام320716

14دبلوم3غماس 23753القادسيةذكرطارق مهدي ثعبان320273

15دبلوم3غماس 23753القادسيةذكرسوادي عبدعلي كاظم388326

ي54084
16دبلوم3غماس 23753القادسيةذكرحيدر عطيه كماجن

17دبلوم3غماس 23753القادسيةذكرعقيل هاتف مهدي111740

18دبلوم3غماس 23753القادسيةذكرقضي عبداالمب  هادي321171

19دبلوم3غماس 23753القادسيةذكرمحمد داخل خالوي111611

20دبلوم3غماس 23753القادسيةذكرباقر محمد يارس387816

ن عبداالمب 54130 21دبلوم3غماس 23753القادسيةذكرحيدر حسي 

22دبلوم3غماس 23753القادسيةذكروسام قحطان عبدالكاظم53901

ن54394 23دبلوم3غماس 23753القادسيةذكرظاهر حبيب شني 

24دبلوم3غماس 23753القادسيةذكرطه جواد مجيد111706

25دبلوم3غماس 23753القادسيةذكرمحمد عجىمي موازي111676

ي لفته54147 26دبلوم3غماس 23753القادسيةذكرباقر راجر

ن عبداالمب 474493 27دبلوم3غماس 23753القادسيةذكركرار حسي 

28دبلوم3غماس 23753القادسيةذكرمرتضن فاضل عبدالزهرة111647

29دبلوم3غماس 23753القادسيةذكرباقر جواد عطية54245

30دبلوم3غماس 23753القادسيةذكركرار غازي عبدالحسن53951

31إعدادية3غماس 23753القادسيةذكراكرم مجيد خضب 340937

32إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرعلي مغامس ثعبان53922

ن عبود54121 1بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرعالء حسي 

2بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكركرار موجي عبدهللا471559

ن محمد حميد54093 3بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرياسي 

4بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرحيدر داخل جبر111534

5بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرانور احمد حمزة54089

6بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرمحمد حاكم عجىمي54025

7بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرعلي رحيم موازي54063

8بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرمحمد شندل محمد111630

 علي زغب 340336
ن 9بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرحسي 

10بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكركاظم ماجد كاظم111770

11بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكراكرم احمد حمزة54044

12بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرحسن سلمان جاسم54341

ن عليوي111581 13بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكركريم حسي 

14بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكراسعد دايخ عبدالعالي111545

15بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرعدنان شاكر حمود340226

ي نعمة محمد111549
16بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرهاتن

17بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرشبر جاسم عباس111689

18بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرعلي توفيق يارس54070

ن عليوي عبيد111671 19بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرحسي 

ن سعد فرحان54157 20بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرحسي 

 عبدعلي320661
ن 21بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكراحمد حسي 

22بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرمرتضن محسن رسول340804



23بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكراحمد جندي نجاح340832

24بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكراحمد توفيق يارس53936

25بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرعالء نوري عباس392529

ي كاظم54117 26بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرمصطفن رسر

27بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكراركان حسن ديوان387863

28بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرسالم هادي عبهول54018

29بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكراحمد قاسم كصاد392425

ن مهدي54039 30بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكراوراس عبدالحسي 

31بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكراحمد جبب  معيلف54125

32بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرمحمد مشكور غويل471583

33بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرباسم هاتف مهدي321128

34بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرعمر محمد عبدالزهرة54103

35بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرازهر علي حمزة54091

36بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرقحطان شاكر حمود111598

37بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرمحمد قاسم كوكز340355

ن حاكم كبسون54142 38بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرحسي 

39بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرعلي وحيد كريم54119

40بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرطاهر رائد حمود54100

41بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرعبدهللا موجي عبدهللا53927

42بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرفالح حسن هادي111593

43بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرمهدي صالح زغل54410

44بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرمحمد سلمان كاظم320802

45بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرغياث الدين جواد مجيد320907

46بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرانور عبدالرحمن هادي54122

ع320609 47بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرعطية رياح مصب 

ن بشان محمد143019 48بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرحسي 

49بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرامجد قيس مهدي321961

ن خالوي صحن54113 50بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرحسي 

ن جابر جواد340213 51بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرحسي 

52بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرماجد طاهر عاجل111781

53بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرمحمد عباس محمد111695

54بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرازهر عبدالرحمن هادي143021

55بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكراحمد ناجح حسن321911

56بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكراياد عدنان محيوي54048

57بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرسعدون كاتب حنون321935

58بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكراكرم جمال نجاح341014

59بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرميثم نعمة محمد53912

60بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرخضب  وذاح خيون54428

61بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرحافظ عجىمي موازي54128

ن جميل عبدالزهرة54441 62بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرحسي 

63بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرلواء محمد داخل54052

ي جاسم111607
64بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرضياء هاتن

65بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكراحمد عبدالكريم محمد143004

66بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرذوالفقار حميد نومي54055

67بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرسيف هاتف كاظم53939

68بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرذوالفقار قاسم كوكز111880

69دبلوم3غماس 23753القادسيةذكرجعفر موس نومي54075

70دبلوم3غماس 23753القادسيةذكرعبدهللا جحيل حنون54161



71دبلوم3غماس 23753القادسيةذكرمسلم جابر عيىس54042

72إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرزيد علي حيوان54363

73إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرقاسم حسن عبدعلي340257

74إعدادية3غماس 23753القادسيةذكريارس طارق مهدي340319

75إعدادية3غماس 23753القادسيةذكراحمد عبدالكاظم جاهل111579

76إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرامب  حسن محسن111887

77إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرمقتدى عبداالمب  لهمود54325

78إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرمحمد شاكر لفته111664

79إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرمسلم سوادي عبدعلي54280

80إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرمحمد فريد عبدالهادي54139

ن رياح مذير54096 81إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرحسي 

82إعدادية3غماس 23753القادسيةذكركرار فرحان جبار340869

83إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرعلي جاسب علي340293

84إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرعلي دعيبل حنون111526

ن يارس لفته340622 85إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرحسي 

86إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرمرتضن عبداالمب  لهمود54312

87إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرضياء علي حمد514193

 علي340396
ن 88إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرمنتظر حسي 

ن54480 89إعدادية3غماس 23753القادسيةذكراياد علي شني 

90إعدادية3غماس 23753القادسيةذكررياض عباس عبدالجواد111679

91إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرمحمد توفيق يارس53933

92إعدادية3غماس 23753القادسيةذكركرار حرجان جليوي340493

93إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرصدام رسول عباس340956

94إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرحسن عامر خوام340306

95إعدادية3غماس 23753القادسيةذكركاظم محمد نبهار54034

96إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرمخلص قايد عبد111596

97إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرحازم حاتم كاظم111734

98إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرنارص خليل جواد387785

99إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرالياس خضب  يارس340574

100إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرمنصور فرحان موس54144

101إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرامب  مجيد محسن471888

102إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرعلي عايد عبد53906

103إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرحيدر سوادي عبدعلي388448

ن مسب 53915 104إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرعلي حسي 

105إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرمثبن عامر يارس54134

ي دعبول111787
ن
106إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرعبدالكاظم صاف

107إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرمنصور سعيد كاظم340366

108إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرامب  جبار ظاهر54255

109إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرمنتظر مهدي عبيد111587

110إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرمحسن حسن محسن54111

111إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرمحمد طالب هاشم54330

ي لفته341036 112إعدادية3غماس 23753القادسيةذكراصف راجر

113إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرامب  فاروق زايد143011

114إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرعباس علي حيوان340279

115إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرجاسم رياض جحيل54373

116إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرمحمد شنان محمد111574

117إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرريسان عادل داخل111773

118إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرزيد عباس يوسف340969



119إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرغسان نذير عبدالحسن320537

120إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرعقيل نعمة كاظم54491

121إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرمؤمل خالد ادريس388275

122إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرعباس عمران موس54149

123إعدادية3غماس 23753القادسيةذكريارس كمال نجاح340990

124إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرفاروق عجىمي موازي392904

125إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرامب  علي بربري501200

 عبدعلي340786
ن 126إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرحيدر حسي 

127إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرضياء عامر خوام340324

128إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرعلي جمال فهد388249

129إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرغيث سعيد علي509667

ن فالح فرج340638 130إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرحسي 

131إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرعقيل عالوي جوان387688

132إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرعقيل حسن علي321257

133بكالوريوس3غماس 23753القادسيةذكرمؤيد وحيد مجيد320869

134دبلوم3غماس 23753القادسيةذكرجود كاظم شعالن340667

 تركي رطان54082
ن 135دبلوم3غماس 23753القادسيةذكرحسي 

136إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرفرحان خوام لذيذ54021

ن جالب471506 137إعدادية3غماس 23753القادسيةذكررسول شاهي 

138إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرحسن لفته دهش111764

ي عياش زغب 340380 139إعدادية3غماس 23753القادسيةذكردرتر

140إعدادية3غماس 23753القادسيةذكرغازي عبدالحسن عليوي53940

علياء سليم عبدالعالي472011
1بكالوريوس3غماس 23753القادسيةأنبى

2دبلوم3غماس 23753القادسيةأنبىهيام صبيح دربيل54351

3دبلوم3غماس 23753القادسيةأنبىنورالهدى حسن هادي54164

4إعدادية3غماس 23753القادسيةأنبىرواء شمران جليوي320956

ن عاشور111565 1بكالوريوس3غماس 23753القادسيةأنبىعذراء عبدالحسي 

2بكالوريوس3غماس 23753القادسيةأنبىاطياف صالح دعبول321066

ن مهدي321098 3بكالوريوس3غماس 23753القادسيةأنبىهبة عبدالحسي 

ن سليم موازي54060 4بكالوريوس3غماس 23753القادسيةأنبىبني 

5بكالوريوس3غماس 23753القادسيةأنبىسونار صبيح دربيل123250

6بكالوريوس3غماس 23753القادسيةأنبىفاطمة عالوي جوان54030

 عبدعلي340264
ن 7بكالوريوس3غماس 23753القادسيةأنبىرسور حسي 

8بكالوريوس3غماس 23753القادسيةأنبىعذراء عالوي حسن54159

9بكالوريوس3غماس 23753القادسيةأنبىالهام صالح دعبول321032

10بكالوريوس3غماس 23753القادسيةأنبىايالم صالح دعبول320994

11بكالوريوس3غماس 23753القادسيةأنبىارساء هادي عبدالحسن54384

12إعدادية3غماس 23753القادسيةأنبىكوثر كريم هاشم54172

ق كركان جليوي525325 13إعدادية3غماس 23753القادسيةأنبىاستبر

14إعدادية3غماس 23753القادسيةأنبىزينب نهاد عبد111760

15إعدادية3غماس 23753القادسيةأنبىانتصار عمران موس111710

16إعدادية3غماس 23753القادسيةأنبىوسن خضب  يارس111687

17إعدادية3غماس 23753القادسيةأنبىتف  صالح دعبول471802

18إعدادية3غماس 23753القادسيةأنبىدعاء حيدر عطية111755

19إعدادية3غماس 23753القادسيةأنبىايناس خضب  يارس54067

20إعدادية3غماس 23753القادسيةأنبىزينب جبار ظاهر340607

1ماجستب 3الحمزه 33755القادسيةذكرعماد عبدالواحد كاطع92810

2ماجستب 3الحمزه 33755القادسيةذكرخالد وساف عبد523871



3ماجستب 3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي ناظم سلمان380934

ن عبدالزهره58386 4دبلوم عالي3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد حسي 

5بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرجاسم غالي بدن380865

ن مهدي342365 6بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرقاسم حسي 

7بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرجميل ناهي مدلول66317

8بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكركاظم محمد عبود523981

9بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرناظم عطية حمزة84858

10بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرسليم عزيز مرجون56942

11بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكراحسان كاظم شعالن380843

12بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرنبيل نعمان عبد524721

13بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرجودة علي ميان85046

14بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرحامد عبدعلي خضب 48088

15بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرذوالفقار محمد مهدي59616

16بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرماجد فليفل عطية380803

17بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرجاسم محمد جبر524235

18بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرحيدر نعمان عبد84996

19بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكررحيم غالب مزهر84727

ن81732 20بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد عبوسي حسي 

21بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد مشكور ادريس82746

22بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرصاحب عاشور كدوح380922

23بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكركرار يوسف تالي70148

24بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمشعل زغب  عبدهللا542465

25بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرحيدر جاسم محمد83000

ي كاظم84678
ي راضن 26بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعبدالنبر

27بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمجيد مهدي علواش380749

28بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكراسماعيل حسن محمد342541

29بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي عيىس حبيب545136

30بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي احمد حمزة380733

31بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد محمد عباس379685

32بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد سلمان كاظم380678

33بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعباس جبار طالك81529

ن عليوي57294 34بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرحيدر حسي 

ن380661 35بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعقيل علي حسي 

36بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي حسون كريم510791

37بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعبدالسادة كاظم دخيل57058

غام علي عباس342710
38بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكررصن

39بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمصطفن كاظم بوش381176

40بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد جبر جودة82963

41بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرقضي محمد مدلول70691

42بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكررعد حمزة عبيد380702

43بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعالوي بدر مرصاع380583

44دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكراسامة حبيب عبد82818

ي لطيف380522 45دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرزمان راجر

46دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرعدنان عبدالحمزة خضب 70810

47دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي كاظم حمزة81448

48دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرغائب عبد عجة524541

49دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرعبد مردان هنيان81844

50دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد جبر حسون342665



ن342306 51دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي غازي حسي 

ن سالم حنون57720 52دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرحسني 

53دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرقيرص عبدعلي خضب 81631

54دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرزيد جالل فاضل84907

55دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرسعد مطر جبر381137

56دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد عبدعلي خضب 48837

57دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد اعطية سلمان342476

58دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرعباس مراد مطر342182

59دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرمصطفن حياوي نعمة381039

60دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرحاتم كريم شياع84923

ن ثامر حمود82854 61دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

62دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرمنتظر حامد جندي83013

ي علي342488
63دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرعالء راضن

64دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرمرتضن حياوي نعمة381048

ن جابر48620 65دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد بشي 

66دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرصادق رحيم يحب 380960

ن حازم حسن380625 67دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

68دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرميثم هاشم شمران380595

69دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرحيدر عبدهللا مدلول380898

70دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرحسن محمد عريان381157

71دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرحيدر جبار جهادي84648

72دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرسجاد علي حمد341939

73دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي ستار حميد342608

74دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي نصار سلمان380912

75دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد حازم حسن380815

76دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي حاكم مرزة58229

77دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد منديل كدر380902

ي524992
ن
ن عرف 78دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرسجاد تمكي 

79دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي محمد كريم380833

80دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكركرار رحيم غالب380807

81دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد علي عباس381170

ن ريكان551341 82دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرعالوي جعي 

83دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي عبدالحسن اغظية48414

84دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرسلمان مراد مطر342188

85دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد لفته علي342237

86دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرسيف كاظم شون380868

87دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرسجاد علي هاشم524717

88دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرسيف حازم عبدالعظيم223634

89إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرعباس محيسن زغب 81741

 علي حاتم380854
ن 90إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

91إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرفالح مهدي عبيد48548

92إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرضياء عبدزيد مجاري524601

93إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرسليم عبد سلطان84792

94إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرشاكر عبدعلي طوير57878

95إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرعدي سوادي كريم82509

96إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرفاهم جواد عطية524431

97إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكررحيم حميد خضب 524707

98إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرعادل الخب  عبود82338



ن ريكان81606 99إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرنعمان جعي 

100إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرثامر صعصع كوة524689

1ماجستب 3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد قاسم فنوخ341873

2ماجستب 3الحمزه 33755القادسيةذكرحيدر كريم بدر223459

3بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد ديوان محمد342529

ي ضايع66509
ن باسر 4بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

5بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمهدي فليح عبدزيد48773

6بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعادل فليح حسن380721

7بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعمار جبار وادي48442

8بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمهدي فرهود هالل70133

9بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمود عبدالمجيد طالب57931

10بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد ماجد عبد380988

11بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد حامد هادي381150

12بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعمار رزاق زاير57076

13بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعمار حاكم مراد83084

ن فدوه342176 14بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكركرار حسي 

15بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي حمزة كاظم47758

ي380850
16بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمسلم محسن راضن

ن47707 17بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرسعد عبار حسي 

18بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد جاسم جبار84756

19بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكركرار عيدان ناهي81594

20بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكراسعد فؤاد حياوي85185

21بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكركريم سعار كريم342344

22بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرحيدر صالح مراد69044

23بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرحيدر صبار سلمان524753

24بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرحسن تكليف حاتم342657

25بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرميثم سعد ضعيف70027

26بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرامب  صباح دخيل342296

27بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي فاهم عبيد342406

28بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرنجاح حسن عليوي69423

29بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرسعد هويدي طارش57018

30بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد علي جبر91340

31بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرامب  عبدالهادي سلطان65575

ن380949 32بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرسالم شاكر حسي 

33بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرسجاد محمد عبدالرضا380848

34بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد كريم مالك84634

35بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكررافد رحمن صيهود83039

 علي عبدالحسن380694
ن 36بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

37بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرزاهر سعد فزاع85180

38بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي جاسم مصطفن47596

39بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرحيدر محمد كريم381063

40بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعقيل هلول ساهي81491

ي379432
ن
41بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمصطفن تكليف عرف

42بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد داخل كريم82775

43بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد عبدهللا كاظم82900

44بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرصالح حران جويد66665

45بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرسجاد يارس مشكور70952

46بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعقيل اعطية سلمان69871



47بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمسلم شاكر عبدالكاظم84960

48بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعالء كاظم شون81507

49بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرحيدر قاسم جبار91444

 علي جبر81793
ن 50بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

51بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد هادي عبيس81800

52بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي حيدر فاضل47820

53بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرامجد غانم عبد82715

54بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرامب  عبدالخالق كاظم65863

55بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي محمد عباس342245

56بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرصادق فزاع عذاب380915

57بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي ناهي عودة342680

 عبدعلي خضب 67227
ن 58بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

59بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد صعصع كوة524673

60بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكراياد كامل كنكون47433

61بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي يحب  عبدهللا47625

62بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرثامر صالح جواد342247

63بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكركرار جبار ساجت56706

64بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمصطفن قاسم حسن380618

ي نارص118868 65بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي مب 

66بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكراثب  احمد جبار82439

67بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد قيس فليح524860

68بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد طارش حسن48665

69بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرحسن مالك شوجان81719

ي380760
70بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمرتضن كريم ماسر

71بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرباقر والي عواد342315

72بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكركرار حسن عجة82892

73بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرارشد عبدالكاظم سلمان69833

74بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد احمد ناهي48966

75بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد لطيف عبد83033

76بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمسلم مراد مطر81783

77بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعالء ميان كنكون69937

78بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعالء نعيم خضب 380695

79بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرزين العابدين كاظم جنيوي342206

ن66705 ن عبوسي حسي  80بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

81بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرسجاد اعطية سلمان69904

ن عبد82431  حسي 
82بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمصطفن

83بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرامجد صالح رشيد83021

84بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد ناهي مدلول82832

85بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي جبار عبدالحسن48292

86بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعادل فرحان كاظم82862

87بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمرتضن حيدر عبداالمب 342225

88بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعمار وحيد فزع342674

89بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرصالح مهدي خضب 70326

90بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكركاظم رائد كاظم524497

91بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي صبار سلمان524768

92بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعقيل علي زغب 57336

93بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكررعد سعار كريم342252

94بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكراسعد حامد طالب81674



95بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد هادي صالل91838

96بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرحيدر رشيد عطية379494

97بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكركرار محمدرضا نارص48883

98بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكركاظم حميد جبب 525304

ن فدوه342170 99بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي حسي 

100بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرساجد شهيد حالن82527

ن380654 101بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعامر علي حسي 

102بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرضياء فليح خفيف523883

103بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد سليم كريم81544

104بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرنايف نجم عبدهللا342547

105بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرسلوان عيدان جباري381165

106بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمسلم دهام خضب 380378

107بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمصطفن حسن نجم342191

 علي طالب82634
ن 108بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

ن عبود48740 109دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرعباس عبدالحسي 

110دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي جواد جحات381144

111دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكراسعد حامد هادي381154

112دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد حميد حويش380872

113دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكراياد جاهل حمزه82829

114دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد شهيد يحب 69215

115دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرفاضل بهلول عبدعلي380647

116دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكريونس جميل شياع56813

117دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرحيدر فاضل سلطان381139

118دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد علي حسن342663

119دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرحسن عادل الخب 47496

120دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرثامر يارس امذير82615

121دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرباقر علي شاكر57321

ن نزار سعيد342499 122دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

ن48484 123دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرمرتضن غازي حسي 

ن شمران66080 124دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرمسلم عبدالحسي 

125دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرعبدهللا حسن محمد81485

126دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرزيد عبدالسجاد سمب 81517

127دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد قاسم ابوحلة81581

128دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكركاظم جواد كاظم81626

ي65706 129دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكروليد عدنان عبدالنبر

130دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد عامر جبر82679

131دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي جبار رحيم380788

132دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكركرار سالم نارص65933

133دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكروسام حامد جبر57629

134دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرحيدر رحيم كاطع380612

ن جابر عباس57252 135دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرعبدالحسي 

136دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرسجاد شاكر عبدعلي65995

137دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرمرتضن رياض عبدعلي85008

138دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكربشار عبدالرحمن حياوي81539

ي47403 ن جالل ناجر 139دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرحسني 

140دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد جميل محمد66542

141دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرعقيل فليح عبدزيد65543

142دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد رضا علوان84914



143دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرستار جبار عبدالحسن47902

144دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرحامد نجم عبدهللا84846

ن82886 ن حامد بشي  145دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

146إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرعبدالحسن كاظم علي525258

147إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسن كامل محمد380926

148إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمصطفن مظفر عريان525312

149إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمصطفن رسول جابر223481

150إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي قاسم هرباد525359

151إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد سعد وحيد58987

ن341928 152إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكراياس منصور حسي 

ن سلمان خضب 92102 153إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

154إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد كاظم خطيط380903

155إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرعبدهللا جاسم تالي49556

156إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرفرج كامل علي85073

157إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمحسن عبدالهادي سلطان380917

158إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد عبداالمب  محمد341949

159إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرامب  مجيد مهدي380936

160إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد قاسم عبدالكاظم50061

161إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمرتضن عبدالحسن عبدالمهدى84783

162إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكراسعد كريم عبدالجليل56752

163إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحيدر عبادي شتام556177

164إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرسجاد رحيم حميد525368

165إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكربهاء قابل جبار49651

166إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمدصادق محمد وحيد82564

 علي نازك381160
167إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمصطفن

168إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرصدام خالد عباس525284

169إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرجعفرالصادق ناظم محمد247313

170إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرامب  كاظم حميد48825

171إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسن علي عبدهللا379312

172إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي رزاق جابر85204

173إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمصطفن باسم جبار380908

ن92171 174إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسن عالوي جعي 

ي رجة48359
ن
175إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد كاف

176إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحاتم كريم محمد380840

177إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد حسن عبد556193

 علي حمزة341649
178إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمصطفن

179إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد عبدالخرصن حسن298527

ن عبدالكاظم حميد524844 180إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسني 

181إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد رحيم والي58855

182إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرزين العابدين علي كاظم81422

 علي محمد523813
ن 183إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

184إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمهدي مجيد مهدي380954

185إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكركرار سعد ضعيف82455

186إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحيدر كاظم نعيم342318

187إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد رحيم جبر223621

188إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد رحيم جبار524738

ي380633
189إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسن حمزة شمحن

190إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي المؤمن رشيد عطية380642



191إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحمزة ناهي عودة342211

ن عبدنور شهيب85032 192إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

193إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد كريم عبدالجليل59068

194إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد ماهر عحيل380907

195إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرامب  سامي عبيد92860

196إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرعبدهللا محمد عبداالمب 91284

197إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرسجاد جميل محمد66373

198إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرغيث علي وحيد380942

ي ضايع65521
199إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرسجاد باسر

200إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرعباس علي عبدهللا341762

201إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكررضا عبدالكاظم سلمان57112

202إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمسلم عباس عكموش47560

ي342410
ن حمزة شمحن 203إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

204إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد كريم عبدالجليل49503

ي فرحان525254
205إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرماهر راضن

ن524700  علي حسي 
ن 206إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

207إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسن صبحي عبد58663

208إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرعبدهللا محمد زغب 48108

ن525269 209إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد شمال عبدالحسي 

210إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرخالد رزاق كاظم83072

211إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرعالء احسان عبدالهادي341673

212إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحر احمد ناهي542408

213إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرجاسم فليح شدهان342693

214إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرامب  عيدان ناهي81588

215إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسن علي عباس91933

ن نغماش342434 216إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرلواء عبدالحسي 

217إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد عبدالخالق كاظم57099

218إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرارشد فؤاد حياوي58188

219إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي عبدالسادة كاظم58780

220إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد رضيوي كاظم525328

ن381141 221إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكركرار رزاق حسي 

222إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكريونس جالب غالي85194

223إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكربالل عبدالسجاد سمب 380665

224إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد صادق جمعة81584

225إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد عبدالسادة كاظم58921

ي82948 226إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمهند شاكر حرتر

ن محسن380972 227إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرصادق حسي 

ي خشيش48994 228إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكركرار خب 

229إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحيدر شاكر وناس47727

230إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد ابراهيم ناهي556167

ن نعمة341975 231إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرجعفر حسي 

 وهاب عبدعلي91888
232إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمرتضن

233إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد حيدر عبداالمب 342217

234إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرزيد كامل عاجل58606

235إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرجعفر حسن هرباد524789

236إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرماهر فليح ضعيف524530

ن شمران83066 237إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد عبدالحسي 

238إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمصطفن لفته محسن379234



ي342412
239إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرايوب عامر راضن

240إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسن عبدالحسن احمد57785

ن57270 241إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرباقر نارص حسي 

242إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرعبدالمحسن علي عبدالحسن341806

243إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد حسن كاظم342537

ن49686 244إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرصادق سالم حسي 

245إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحمزة محمد حسن81816

246إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسن عياد بهلول85206

247إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي فرحان والي341911

248إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرفالح حسن فالح380432

 علي مشكور342263
ن 249إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

250إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمقتدى سعد عزيز92602

ي91133 251إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرعقيل شاكر حرتر

252إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرعباس عادل الخب 341793

253إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحيدر عيدان ناهي92704

254إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرثائر والي عواد380888

255إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكريوسف فرحان كاظم49488

256إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد سعد هويدي341780

257إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكريارس مصطفن محمد82824

258إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكركرار جالل فاضل81574

259إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد ستار جبار380930

ن برهان طعيمة380784 260إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

ن فضل هللا طالب91754 261إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

ن راتب سوادي68716 262إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

263إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرعباس ضياء عبدزيد525000

264إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكراسعد محمد جبر524210

265إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد ساجت غالي66219

266إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي رحيم جبر48641

ي84865 ن جالل ناجر 267إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

ن82384 268إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسن نارص حسي 

269إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسن رياض رحيم56846

270إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي شاكر وناس524934

271إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكربالل عبدالكاظم سلمان69741

272إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرجعفر ضياء عبدزيد380638

 علي زاير380836
273إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمرتضن

274إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكركرار حازم زغب 91792

275إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكررضا علي زاير342340

276إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد جواد كاظم341691

277إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكراثب  عبد عواد341846

ن محمد جبر380977 278إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

ن رحيم كريم525237 279إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

 علي جاسم525296
ن 280إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرتحسي 

281إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرجعفر لفته محسن381035

282إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد عادل عبدهللا92784

283إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي محان هويدي524982

ن عادل الخب 380439 284إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

285إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرسليمان قاسم جبار84875

286إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد يحب  عبدالحمزة91971



287إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكركرار حيدر راهي70376

288إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرقاسم يوسف تالي92920

289إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمهدي هادي غازي524888

290إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمصطفن خيون عيدان81467

291إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحازم علي خطار524058

 علي حمد341733
ن 292إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

293ماجستب 3الحمزه 33755القادسيةذكرعبدالكاظم عزيز مرجون82842

ن جبار جياد48860 294بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

295بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي محمد محيسن342585

ن غازي عيدان381061 296بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرحسي 

297بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةذكرمظفر جندي غازي82590

298دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكراحمد حاكم مراد65646

ن342272 299دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرساجد محمد عبدالحسي 

ي جابر جالب65474 300دبلوم3الحمزه 33755القادسيةذكرحرتر

301إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرسعد علي حاتم341890

302إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرعمار اجبب  اجياد380891

303إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرعلي كاظم مجلي68773

304إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرمحمد فليح خضب 82871

305إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرطعمة ناهي مدلول70915

306إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرهيثم عبد علوان342699

307إعدادية3الحمزه 33755القادسيةذكرعمار صعصع كوة525277

1بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىاحالم رهيف عجل524038

ي380812
 
2بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىنهله فيصل ارزوف

3بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىبندره ناهي مدلول57909

ن380348 4بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىوفاء مشكور حسي 

ي محمد342506
5بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىهدى راضن

ي محمد342576
6بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىعفاف راضن

7بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىدالل غفار حسن85216

ي محمد342280
8بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىانصاف راضن

9بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىمىه عبدالهادي جابر381029

10بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىرواء عبدالجليل محمدرضا320479

ن65814 11بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىمنتىه جبار حسي 

ى عبدالحمزة جبر380390 12بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىبرسر

13دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىخديجة عباس ضايف81434

14دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىسوسن عبيد جعاز57043

فرح علي محسن380407
15دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبى

16دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىهيام كاظم سطاي57504

17دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىسارة لطيف عبدالهادي57309

18دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىهبه صبار عبود57490

19دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىزينب حسون عبود70736

20دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىزهره وهيب حيوان57735

21دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىسليمة كاظم طعمة57676

22دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىامل حمزة حاوي524251

23دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىرباب محمد عبدهللا48927

24دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىنور عبداللطيف عباس48568

25دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىهديل منديل حمزه70085

26دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىنورة فالح عبدالحسن524968

27دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىطيبة جاسم مصطفن84665



ارجوان علي كاظم67323
28دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبى

29دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىفوزية عبد موات81614

30دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىشهزنان حمزة عبيس223609

31إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىلمياء حسن كريم380764

32إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىحميدة عبار جبار81753

33إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىايمان حسن عريبد49967

ي81432
ن
34إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىانعام جاسم صاف

1بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىدنيا حسون كريم510782

2بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىامال سعد وحيد84692

3بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىسماح جبر زرك81683

4بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىمروة فاهم محمد81451

5بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىاسماء جندى ساهي66575

ين عبداالمب  مشاري81569 6بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىشب 

7بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىهديل عبدالعباس سلمان81833

8بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىزمن غالب جياد234859

ن عبود48757 9بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىزهره عبدالحسي 

10بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىارادة جواد عبدالكاظم66463

11بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىزينب محسن جهادي523843

12بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىناهدة كامل شنيبر81547

13بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىابتهال عباس جابر57235

ن82993 14بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىزهراء عايد حسي 

دنيا علي هاشم501955
15بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبى

16بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىرباب فاضل ثامر81645

17بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىرانيا كاظم مانع342555

18بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىانوار سعيد عطية49438

19بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىزهراء محمدشاكر متعب342629

رغد علي كاظم67385
20بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبى

سعدية علي حمد341703
21بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبى

رسل علي محسن380919
22بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبى

23بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىامنة سعد وحيد84706

24بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىزهراء يوسف محمد56924

ن342358 25بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىنبا قاسم حسي 

26بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىشيماء جاسب جابر524926

27بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىسفانة حمزة ابوشهيلة82733

28بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىشيماء حسن عبد85055

29بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىهند ناهي عودة48900

30بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىنور اعالن عبدالفاضل58038

31بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىاشواق ثامر محمد82549

ن حمزة84896 32بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىصابرين حسي 

33بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىنورة محسن حسن48314

رؤى علي شجاوي381014
34بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبى

35بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىنجوان احمد محمد69679

36بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىبينات محمد رضا380829

37بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىغفران عبدهللا علي523921

38بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىزهراء رعد كامل82977

39بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىاسيل فليح كريم56971

40بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىنهاد حمودي عبود82665

41بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىجنان رزاق جابر82414



42بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىمنار حسن خطار48947

ن محمد81774 43بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىرهام حسي 

44بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىعذراء فالح حالن70298

45بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىمنار عبدالكاظم عيدان380984

46بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىازل جواد عبدالكاظم57121

47بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىنور قاسم فرج380743

48بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىاالء عبدالحسن احمد57756

49بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىعبب  مجيد صالح82358

50بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىابتهال نجم عبدهللا327101

51بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىسمر عبدالواحد حسن342438

52بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىانتظار ناظم محمد81789

53بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىافراح جبار عبدالحسن48806

54بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىزهراء جليل خضب 381017

55بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىختام رهيف عكض556203

56بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىفرقد كامل شنيبر81537

57بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىنور صادق كاظم56711

ن جواد كاظم66144 58بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىحني 

59بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىنور خيون عيدان81472

ي81747
60بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىمريم عبداالمب  باسر

ن مهدي خضب 342418 61بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىحني 

62بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىدالل كريم جبار48982

رحاب علي زاير342327
63بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبى

64بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىسحر عبدالواحد حسن380885

ن محمد81764 65بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىبراق حسي 

66بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىزهراء سعد وحيد84716

67بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىزهراء كريم طالب81654

68بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىاالء عبدالواحد كاطع342616

69بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىايمان حامد جندي68812

70بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىزهراء طالب حمزة85027

 علي مشكور342259
ن 71بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىبني 

72بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىساجدة عبداالمب  مشاري81566

73بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىفاطمة عبدالكاظم عراك81585

رسى محمدعلي هاشم82579
74بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبى

75بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىنبا ستار حميد69385

76بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىبيداء غانم وحيد380776

77بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىزهراء عماد محمد84943

ي محمد342229
78بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىنرجس راضن

79بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىزهراء حمزة منصور82955

80بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىهدى محمد كاظم82936

81بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىروان باسم عاشور84832

82بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىارساء رزاق شالل81477

83بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىنورا مهدي مايع65674

ى تركي كشاش48040
84بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىبرسر

85بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىاالء عبدالحسن جبار57654

86بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىمروة عماد محمد84932

87بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىهدى جاسم مصطفن342563

88بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىزهراء كاظم جاري49798

89بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىدعاء سعد وحيد49590



90بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىنغم هادي صالل81522

91بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىهدى عزيز حميد56909

92بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىمروة خيون عيدان81459

93بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىنغم منصور خضب 82423

94بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىامنة برهان طعيمه81499

95بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىكوثر عبدالحسن عبدالمهدي84768

96بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىعفاف جبر زرك81699

97بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىارساء علي محسن47530

98بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىهبة رحيم كاطع84981

نورالهدى علي طالب82626
99بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبى

100بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىزينب علي محمد342167

ن47664 101بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىهند عبار حسي 

102بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىزينب عبداالمب  محمد342598

103بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىزهراء غانم وحيد67251

غفران علي حسن48693
104بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبى

فاطمة جاسم تالي48719
105بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبى

106بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىسىه مهدي عبادي381012

107بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىاالء حاتم جبوري85198

108بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىنور كريم كامل58011

109بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىهدى نصب  كامل82981

حوراء علي محمد524850
110بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبى

111بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىاالء جاسب جابر56877

112بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىرباب رضا علوان342706

113بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىغفران فليح سحاله47877

114بكالوريوس3الحمزه 33755القادسيةأنبىمها كاظم عايد82877

115دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىماجدة مجهول جويد81578

116دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىنورس كريم شياع342286

117دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىحوراء شهيد حالن85202

118دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىازهار طارش حسن342591

ن69515 119دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىنجاة عبار حسي 

ن حمزة عبيس380684 120دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىياسمي 

121دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىشهد جاسم تاية85211

122دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىرقية نعيمة وادي48464

123دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىسوسن مهدي عبادي524724

124دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىهند عزيز عواد81571

125دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىسارة مهدي مايع82473

ن47840 126دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىزينب عايد حسي 

127دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىزهراء جواد كاظم81863

128إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىليل رزاق عبدالمهدي91539

ة عظيم طارش91242 129إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىامب 

130إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىزهراء احسان عبدالهادي342202

131إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىاية كامل شنيبر50071

دنيا علي عبدهللا341752
132إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبى

133إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىمريم حران جويد66602

ي82942 ى شاكر حرتر
134إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىبرسر

135إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىدعاء شاكر الخب 223471

136إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىمريم حسن فدوة66263

اثمار علي محمد381172
137إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبى



138إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىرسل فاهم محمد81456

139إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىبشائر عباس جاسم93009

140إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىنورالهدى قاسم عاشور525242

141إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىزهراء احمد منصور510790

ي342430
ي راضن رقية عبدالنبر

142إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبى

143إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىفضيلة فليح اسحالة380589

144إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىنور حيدر عبدهللا92421

145إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىنورة جريان صبار223654

146إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىزينب كريم عبادي92370

147إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىرجاء نعيم عباس48058

148إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىغفران عقيل حسن342622

149إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىغدير عبدالواحد حسن380881

150إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىاكرام عبدالحسن عبدالمهدى84774

151إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىزهراء مديح عبدهللا342354

152إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىدعاء سعيد هالل379455

153إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىنرجس كريم شياع342293

154إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىرسور عباس فاضل525249

155إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىهبة محان هويدي70062

156إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىزينب علي زاير342334

157إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىتبارك كريم مالك82695

ن محمد زغب 525320 158إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىبني 

159إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىانوار مهدي خضب 92054

سهاد فيصل طامي49728
160إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبى

فاطمة علي شجاوي525333
161إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبى

162إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىهبة قاسم هادي380768

اسالم علي وحيد379481
163إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبى

164إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىاالء نزار رحيم510777

165إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىزينب كاظم جاري49860

ن525291 166إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىغفران عبدالعباس حسي 

167إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىغزوة حميد علوان91640

168إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىسلوان معن مراد223449

169إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىزينب عامر علي65451

رسور علي صليف81523
170إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبى

171إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىسارة عبود كحيط223646

ن سلمان524273 172إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىفاطمة حسي 

ن92951 173إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىزهراء نعمان جعي 

174إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىغفران مجيد مهدي380958

175إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىاديان عمار جبب 380896

176إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىشفاء مطرسر عبدهللا380709

177إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىحنان مجيد مهدي380945

178إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىنقاء محسن جهادي525348

179إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىعذراء شاكر الخب 90991

عذراء رحمن سلومي84840
180إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبى

181إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىرقية رزاق شالل93155

182إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىايمان رحيم حميد91594

ن57962 183إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىزينب عالوي جعي 

184إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىانوار حسن فدوه58267

185إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىرسل عماد محمد91408



186إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىنورالهدى احمد هادي342522

نور علي صليف48676
187إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبى

188إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىبراء رزاق جابر82401

189إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىزهراء محمدرضا نارص380825

ن342301 190إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىعبب  نارص حسي 

191إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىدعاء مدلول عبيد341821

192إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىزهراء عباس داخل508934

ن58101 193إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىحوراء نعمان جعي 

194إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىمريم كامل شنيبر50052

195دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىشيماء سلمان حسن81577

196دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىغيداء جليل هاشم342234

197دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىشفق محمد سلطان523799

198دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىرجاء عبود كحيط81573

199دبلوم3الحمزه 33755القادسيةأنبىميسون مردان رواد81600

200إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىوردة سعيد جويد56891

ة ابراهيم عبد82848 201إعدادية3الحمزه 33755القادسيةأنبىامب 


