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ي11721المثنىذكرحيدر علي عبدالعباس56372 1دكتوراهالغرب 

ي11721المثنىذكرحيدر عبدهللا عباس61308 2ماجستيرالغرب 

ي11721المثنىذكرحميد علي وضح406141 3ماجستيرالغرب 

ى327596 ي11721المثنىذكراحمد عبد حسير 4ماجستيرالغرب 

هللا عبدالعزيز327611 ي11721المثنىذكراحمد خير 5ماجستيرالغرب 

ي11721المثنىذكرمحمد عبدهللا عباس473618 6ماجستيرالغرب 

ي11721المثنىذكرمحمد لؤي عزيز55239 7ماجستيرالغرب 

ي11721المثنىذكرسامر علي سلمان55100 8ماجستيرالغرب 

ي11721المثنىذكرصادق اياد هادي62794 9بكالوريوسالغرب 

ى هويدي55220 ي11721المثنىذكرمالك حسير 10بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرهشام عبدالرضا عباس327365 11بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرسعد محمد حران55243 12بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرحيدر ابراهيم عزيز351518 13بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرمهند علي عبدهللا55180 14بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكراحمد هادي مطرود55043 15بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكروزير كاظم وزير54984 16بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرسامر عبدالمحسن عبدالصاحب55235 17بكالوريوسالغرب 

ي54829 ي11721المثنىذكرعلي عبد ناج  18بكالوريوسالغرب 

ي60875 ي11721المثنىذكرمصطفى عبدالمطلب ناج  19بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرحكمت رحيم سلمان537662 20بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكربشار كامل عبدالخضى440529 21بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرماجد عبدالحميد كامل56529 22بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرعلي عبدالرسول علي537451 23بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرعلي وهاب طالب350913 24بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرحيدر عبدهللا حطحوط55251 25بكالوريوسالغرب 

ى61119 ي11721المثنىذكرنهاد سامي حسير 26بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرفائز صالح حرجان54850 27بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرعلي صالح مهدي65915 28بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرابراهيم سجاد حسن60999 29بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرعلي يحنر كاظم470911 30بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرشامل مطر جابر61246 31بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكراحمد باقر جواد61090 32بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكراحمد عبدهللا مسير60459 33بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكريارس جبار محمد55244 34بكالوريوسالغرب 

ي56644
ي11721المثنىذكراحمد رياض لطفى 35بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرحيدر تركي حميد54875 36بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرذوالفقار صالح مهدي180694 37بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرزيد حازم جاسم350432 38بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرناجح رحيم ابوحميد63425 39بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرحبيب حامد سليبح56364 40بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكربشار جبار شهيد60681 41بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكراسماعيل كاظم اسماعيل473636 42بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرمظفر عبدهللا مسير62854 43بكالوريوسالغرب 



ي11721المثنىذكراحمد ستار فزاع327486 44بكالوريوسالغرب 

ى مهدي طالب470863 ي11721المثنىذكرحسير 45بكالوريوسالغرب 

ي56840
ي11721المثنىذكرصادق نعمان شابى 46بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرظاهر حبيب خليف349560 47بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكراحمد كريم عليوي68258 48بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرميثاق خضير نعمة61053 49بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرحازم محمد حسن56383 50بكالوريوسالغرب 

ى54861 ى احمد حسير ي11721المثنىذكرحسير 51بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكراحمد مهدي طالب473629 52بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكراحمد عادل عناد54833 53بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكربارق عصام عبد االمير537660 54بكالوريوسالغرب 

ى ارحيم60814 ي11721المثنىذكرعالء حسير 55بكالوريوسالغرب 

ى رياض عجمي350209 ي11721المثنىذكرتحسير 56بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرعالوي مهلي مزهر56386 57بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرثجيل فالح ثجيل351812 58بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرامير ستار عبدهللا470820 59بكالوريوسالغرب 

ى احمد عبدالحسن55247 ي11721المثنىذكرحسير 60بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرصالح مهدي حميد55216 61دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكراحمد كامل عبد327545 62دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكرعقيل ارحيم كريم63973 63دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكرمشتاق طالب عبدهللا180275 64دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكرعلي شاكر عبدالرزاق537460 65دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكرحيدر حسن علي55201 66دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكراثير حيدر هادي54869 67دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكرناظم عبداالمير كاظم537456 68دبلومالغرب 

ى حمزه327434 ي11721المثنىذكراركان عبدالحسير 69دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكراسامة سامي عبدالحسن181820 70دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكرحيدر عبدالرزاق نور55020 71دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكراحمد هاشم طالب60755 72دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكرعدي عبداللطيف محمد537658 73دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكراحمد حمزة جندوب55213 74دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكرعلي عبدالستار مطشر55228 75دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكرظافر محمد هادي537446 76دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكروسام عبداالمير عمار327606 77دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكرحسن مشاري مطر537453 78دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكرصادق ناجح علي350285 79دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكرحامد عبداالمير محمد352163 80دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكرامير حيدر كاظم349664 81دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكرعلي ستار جبار61028 82دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكرريسان جاسم محمد351573 83دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكراحمد علي كاظم537450 84دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكرحيدر محمد احمد406041 85دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكرسالم صباح ريكان327463 86دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكرحيدر طالب فالح56574 87دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكرعبدهللا هباس جدوع406170 88إعداديةالغرب 



ي11721المثنىذكرستار جواد كاظم558526 89إعداديةالغرب 

ى عواد55136 ي11721المثنىذكرعلي حسير 90إعداديةالغرب 

ى سلمان جواد351444 ي11721المثنىذكرحسير 91إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرجفات باذر خضير406051 92إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكركاظم غلب مخور351654 93إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكراحمد جودي عزوز56360 94إعداديةالغرب 

ى قاسم تفاح56850 ي11721المثنىذكرحسير 95إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكراحمد حيدر حسون377339 1ماجستيرالغرب 

ى عبد57056 ي11721المثنىذكرستار حسير 2ماجستيرالغرب 

ي11721المثنىذكرمهند موس مكي57134 3ماجستيرالغرب 

ي11721المثنىذكريارس هشام عبدالرضا65085 4بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرعلي رحيم هالل406079 5بكالوريوسالغرب 

ى179992 ي11721المثنىذكرمرتضى شامل عبدالحسير 6بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرمخلد كامل مشكور537447 7بكالوريوسالغرب 

 علي صبار65581
ى ي11721المثنىذكرحسير 8بكالوريوسالغرب 

 كامل علي56448
ى ي11721المثنىذكرحسير 9بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرمثنى رحيم رداد54949 10بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرخالد علي جاسم65556 11بكالوريوسالغرب 

ى64886 ي11721المثنىذكرليث حبيب حسير 12بكالوريوسالغرب 

ي جبار57030 ي11721المثنىذكرعلي ناج  13بكالوريوسالغرب 

 علي محمد54936
ى ي11721المثنىذكرحسير 14بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكربهاء باسم علي54903 15بكالوريوسالغرب 

ى حبيب56964  حسير
ي11721المثنىذكرمصطفى 16بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرسجاد محمد شاكر63842 17بكالوريوسالغرب 

ى406155 ي11721المثنىذكراحمد سامي حسير 18بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرعبدهللا صاحب حسن56662 19بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرعلي خليل انعيس55056 20بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرانور عباس عبد54967 21بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرحيدر فاضل عباس54995 22بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرعلي حميد علي55035 23بكالوريوسالغرب 

ى55013  احمد عبدالحسير
ي11721المثنىذكرمصطفى 24بكالوريوسالغرب 

ى منصور عبد406127 ي11721المثنىذكرحسير 25بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرجعفر كاظم خضير473663 26بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكراحمد ستار جابر351921 27بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرمحمد ابهر هادي180047 28بكالوريوسالغرب 

ى محمد عبدالحسن65510 ي11721المثنىذكرحسير 29بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكراحمد مالح مهدي54982 30بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكربسام علي داود55017 31بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرعلي ماجد جبار377418 32بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرامير رزاق صاحب406034 33بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرعلي محمد محسن179969 34بكالوريوسالغرب 

ى احمد ريسان406098 ي11721المثنىذكرحسير 35بكالوريوسالغرب 

ى54882 ي11721المثنىذكرامير مالك حسير 36بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرجعفر صادق ابراهيم470935 37بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرمصطفى ستار جابر56872 38بكالوريوسالغرب 



ي11721المثنىذكرمنتظر سعد كامل55062 39بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرحسن محمد شاكر56625 40بكالوريوسالغرب 

ي60517  غازي صي 
ي11721المثنىذكرمصطفى 41بكالوريوسالغرب 

ى حامد سليبح64244 ي11721المثنىذكرحسير 42بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرمصطفى سعد كامل55053 43بكالوريوسالغرب 

ى65531 ي11721المثنىذكرحسن حبيب حسير 44بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرعلي خليل ابراهيم54927 45بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكررياض موفق عبداالمير57627 46بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىذكرمحمد قاسم تفاح54989 47دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكراحمد محمدعلي عباس54924 48دبلومالغرب 

يف حميدي57525 ي11721المثنىذكراحمد رسر 49دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكرعلي كاظم احمد56998 50دبلومالغرب 

ى حميد327587 ى ياسير ي11721المثنىذكرحسير 51دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكراحمد قاسم وروار179822 52دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكراحمد عدنان عبدالهادي55129 53دبلومالغرب 

ى فيصل نور61175 ي11721المثنىذكرحسير 54دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكرمرتضى صالح مهدي56986 55دبلومالغرب 

 علي نارص57557
ى ي11721المثنىذكرحسير 56دبلومالغرب 

ى327592 ى هاشم عبدالحسير ي11721المثنىذكرحسير 57دبلومالغرب 

ي11721المثنىذكرزين العابدين جمال محمد179936 58دبلومالغرب 

ى خليل رسول65162 ي11721المثنىذكرحسير 59إعداديةالغرب 

ى عادل كريم64351 ي11721المثنىذكرحسير 60إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرحمزة ثجيل عبد350942 61إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرعباس علي محمد54944 62إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكراسالم طالب كاظم57107 63إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرعباس رعد صالح56827 64إعداديةالغرب 

ى محسن حميد57442 ي11721المثنىذكرحسير 65إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكراحمد عبدالرؤوف عبدالرزاق351279 66إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرجعفر كريم نعيم55132 67إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكراياد كريم محمد470924 68إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرعباس عبدالكريم عبدالرسول470883 69إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرعلي فاضل صاحب212383 70إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرعباس عقيل ارحيم57664 71إعداديةالغرب 

ي212388
 
ي11721المثنىذكرحسن عدنان ارزوق 72إعداديةالغرب 

ى نجاح مجيد181776 ي11721المثنىذكرتحسير 73إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرعلي فارس مسافر56931 74إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرمرتضى عبداالمير جبار537661 75إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرفارس ثابت عبدالرزاق56556 76إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكراسامة صاحب كريم212403 77إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرصادق جعفر داخل180417 78إعداديةالغرب 

 علي سودان57233
ى ي11721المثنىذكرحسير 79إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرمحمد ابراهم رؤوف180776 80إعداديةالغرب 

 علي حامد181810
ى ي11721المثنىذكرحسير 81إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرمحمد جودي جاسم181786 82إعداديةالغرب 

ى ماجد عبدالحميد181399 ي11721المثنىذكرحسير 83إعداديةالغرب 



 علي جبار351316
ى ي11721المثنىذكرحسير 84إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرمصطفى جواد كاظم56603 85إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرحسن عقيل سعدون180803 86إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرحسن صاحب حسن56917 87إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرعمار ميثم حميد179230 88إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرمصطفى محمد شاكر180557 89إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرزين العابدين جميل محسن473643 90إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرحيدر لؤي عزيز181462 91إعداديةالغرب 

ى خليل ابراهيم180017 ي11721المثنىذكرحسير 92إعداديةالغرب 

ى فاضل صاحب56880 ي11721المثنىذكرحسنير 93إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرسعد صالح مهدي179915 94إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكراحمد قيس احمد351725 95إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرمهدي عبدهللا محمد470892 96إعداديةالغرب 

ى هشام عبدالرضا179853 ي11721المثنىذكرحسير 97إعداديةالغرب 

 علي داود57753
ي11721المثنىذكرمرتضى 98إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرسجاد محمود شاكر327539 99إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرذوالفقار عباس رسن350816 100إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرعباس حمودي حنون180590 101إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرمنتظر جواد عبدالكاظم56673 102إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرمحمد كاظم كوين470841 103إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرعلي مانع بحلوس351082 104إعداديةالغرب 

ى رحيم64064 ي11721المثنىذكرعلي حسير 105إعداديةالغرب 

ى رحيم عبدالزهرة327523 ي11721المثنىذكرحسير 106إعداديةالغرب 

ي11721المثنىذكرحيدر جراد ساهي54994 107بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىزينب حسن جبار537454 1ماجستيرالغرب 

ي11721المثنىأننىزهراء حسن جبار327453 2ماجستيرالغرب 

ي11721المثنىأننىصابرين محسن حسن54825 3ماجستيرالغرب 

ي11721المثنىأننىاحالم محسن خضير349299 4دبلوم عاليالغرب 

ي11721المثنىأننىربياء عبدالكاظم ظاهر58518 5بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىميعاد عباس هالل349240 6بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىدالل سلمان خضير537659 7بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىفاطمة عبدالرزاق نور64032 8بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىمنار يحنر محمود327424 9بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىاسيل يحنر محمود327418 10بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىرجاء صاحب عبود56725 11بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىرشا رحيم عبدالسادة537459 12بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىبتول عبد شالكه327506 13بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىاخالص حمزة عبداالمير64679 14بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىايمان عباس علي55150 15بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىايمان كامل رحيم349618 16بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىوسن شاكر رزاق180736 17بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىوالء محمد حسن56688 18بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىحوراء عبدالحميد كامل212386 19بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىهدى ناجح عبدالرحيم54855 20بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىتف  عبدالرووف عبدالرزاق537442 21بكالوريوسالغرب 



ي64747
ي11721المثنىأننىصلوات اعطية حسابى 22دبلومالغرب 

ي11721المثنىأننىمنال حميد يارس64635 23دبلومالغرب 

ي11721المثنىأننىبتول كاظم حرز350560 24دبلومالغرب 

اديبة مهدي علي56705
ي11721المثنىأننى 25دبلومالغرب 

ي11721المثنىأننىلميعة جاسم محمد349910 26دبلومالغرب 

ي11721المثنىأننىهيفاء عبد متعب327389 27دبلومالغرب 

ايمان علي محمد56797
ي11721المثنىأننى 28دبلومالغرب 

ي11721المثنىأننىظفر محمد عزيز180313 29دبلومالغرب 

ي11721المثنىأننىعالية عبدالكريم صالح179245 30دبلومالغرب 

ي جبار56714 ي11721المثنىأننىانوار ناج  31دبلومالغرب 

ي11721المثنىأننىيشى جبار شهيد56634 32دبلومالغرب 

سارة علي نارص58467
ي11721المثنىأننى 33دبلومالغرب 

ي11721المثنىأننىزهراء سالم عباس473656 34دبلومالغرب 

ي11721المثنىأننىنجاة محمد حلو551333 35دبلومالغرب 

انتصار عبد علي349796
ي11721المثنىأننى 36دبلومالغرب 

ي11721المثنىأننىدنيا جمعة حنون350997 37إعداديةالغرب 

اشواق علي ابراهيم60400
ي11721المثنىأننى 38إعداديةالغرب 

ي473648
ي11721المثنىأننىنور فالح رويضى 1بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىايالف رزاق محسن537452 2بكالوريوسالغرب 

ى محمود شاكر442598 ي11721المثنىأننىبنير 3بكالوريوسالغرب 

دعاء سامي هالل63499
ي11721المثنىأننى 4بكالوريوسالغرب 

ى486084 دعاء علي حسير
ي11721المثنىأننى 5بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىرقية فاضل صاحب55005 6بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىسارة راشد طالك56751 7بكالوريوسالغرب 

منار منصور علي65618
ي11721المثنىأننى 8بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىزينب نعمان حسن406106 9بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىاطياف حمدان حداوي65828 10بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىمريم نجيب موس55190 11بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىمروة كاظم نارص406149 12بكالوريوسالغرب 

ى55010 ي11721المثنىأننىنور احمد عبدالحسير 13بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىزينب حيدر مكي55088 14بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىزينب سالم مجيد349376 15بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىزهراء حمدان حداوي65044 16بكالوريوسالغرب 

ي63037 ي11721المثنىأننىرشا عادل صي  17بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىنور ستار حميد212394 18بكالوريوسالغرب 

فاطمة حيدر علي406120
ي11721المثنىأننى 19بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىفرح جابر شاكر57014 20بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىحوراء عباس نعمة54887 21بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىفاطمة سهيل حسن63697 22بكالوريوسالغرب 

ى عبد54895 ي11721المثنىأننىسج  حسير 23بكالوريوسالغرب 

ى رحيم55032 ي11721المثنىأننىانوار حسير 24بكالوريوسالغرب 

ندى علي جاسم56398
ي11721المثنىأننى 25بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىمواهب قاسم تفاح54879 26بكالوريوسالغرب 

ى ستار جبار54909 ي11721المثنىأننىحنير 27بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىابتسام سوادي زغير63919 28بكالوريوسالغرب 



ي11721المثنىأننىنور عقيل ارحيم54930 29بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىلينا سعد مطشر327613 30بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىبشائر عبدهللا هياس406134 31بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىفاطمة عبدالكريم عبدالرسول179797 32بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىتبارك ريسان عبدالمجيد55144 33بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىنىه كاظم نارص406164 34بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىسارة باسم كاظم396543 35بكالوريوسالغرب 

ى جمال سماوي406111 ي11721المثنىأننىبنير 36بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىفاتن رياض عجمي327519 37بكالوريوسالغرب 

ى212397 ي11721المثنىأننىهبةهللا علي حسير 38بكالوريوسالغرب 

ى63206 فرح علي حسير
ي11721المثنىأننى 39بكالوريوسالغرب 

حوراء علي لفته470830
ي11721المثنىأننى 40بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىاالء رحيم عواد56763 41بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىهمسة محمد حسن350028 42بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىمريم حميد محمد63336 43بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىزهراء ناظم عبد327476 44بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىارساء علي حسن64373 45بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىزهراء كاظم حمزه327408 46بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىسج  عدنان كاظم57156 47بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىافراح باسم كاظم327375 48بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىخديجة جابر سالم55195 49بكالوريوسالغرب 

ى57897 فاطمة علي عبدالحسير
ي11721المثنىأننى 50بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىمريم جعفر داخل58417 51بكالوريوسالغرب 

ى54889 ي11721المثنىأننىزهراء عقيل عبدالحسير 52بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىعبير غالب متعب179874 53بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىشهد عقيل ارحيم57210 54بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىهبةهللا ظاهر حبيب179892 55بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىفاطمة يارس حاجم327395 56بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىسارة ريسان عبدالمجيد55141 57بكالوريوسالغرب 

ي11721المثنىأننىخالدة عدي عبدالكريم55007 58بكالوريوسالغرب 

ي64188 ى عاصم ناج  ي11721المثنىأننىحنير 59دبلومالغرب 

ي11721المثنىأننىفرح رياض عجمي327600 60دبلومالغرب 

ي11721المثنىأننىسارة عبدالكاظم واحد54811 61دبلومالغرب 

ي11721المثنىأننىزينب جواد كاظم537443 62دبلومالغرب 

ي11721المثنىأننىمروة امرهللا عبدالعزيز54818 63دبلومالغرب 

ى عصام شاكر350371 ي11721المثنىأننىبنير 64دبلومالغرب 

ي11721المثنىأننىضج صاحب كريم54906 65دبلومالغرب 

ى ظاهر حبيب55204 ي11721المثنىأننىبنير 66دبلومالغرب 

ى حسون54990 ي11721المثنىأننىدعاء عبدالحسير 67دبلومالغرب 

ي11721المثنىأننىزهراء محمد كامل62923 68دبلومالغرب 

ي11721المثنىأننىدعاء شاكر محمد جعفر57198 69دبلومالغرب 

ي11721المثنىأننىصفية عبدالملك جعفر55208 70دبلومالغرب 

ي جبار55162 ي11721المثنىأننىزينة ناج  71دبلومالغرب 

سالي هادي حمدان327565
ي11721المثنىأننى 72إعداديةالغرب 

ى غيث212410 ي11721المثنىأننىصفا حسير 73إعداديةالغرب 



ي11721المثنىأننىزينة شاكر عباس212391 74إعداديةالغرب 

ي11721المثنىأننىسهام يوسف فرم56594 75إعداديةالغرب 

ي11721المثنىأننىرؤى رعد حسن64396 76إعداديةالغرب 

ى بهلول علوان537448 ي11721المثنىأننىبنير 77إعداديةالغرب 

ى55001 ي11721المثنىأننىمىه هاتف حسير 78إعداديةالغرب 

ي11721المثنىأننىزينب سهيل حسن58631 79إعداديةالغرب 

ى كاظم349415 ي11721المثنىأننىحنان حسير 80إعداديةالغرب 

ي11721المثنىأننىحوراء عبدالرحمن حسن181429 81إعداديةالغرب 

ي11721المثنىأننىبدور عبدهللا هباس406174 82إعداديةالغرب 

ي11721المثنىأننىندم وضاح طالب212407 83إعداديةالغرب 

ي11721المثنىأننىارساء كاظم غلب349745 84إعداديةالغرب 

 علي352084
ى ي11721المثنىأننىبيداء حسير 85إعداديةالغرب 

ي65486
حوراء عبد علي راضى

ي11721المثنىأننى 86إعداديةالغرب 

ي11721المثنىأننىازهار حسن عبدالرزاق179204 87إعداديةالغرب 

ي11721المثنىأننىنعيمة عبدالرحمن حسن180866 88إعداديةالغرب 

ي11721المثنىأننىزهراء فاضل صبجي56476 89إعداديةالغرب 

ي11721المثنىأننىزهراء عباس عبدالكريم349497 90إعداديةالغرب 

ي11721المثنىأننىمروة عدنان سكر181750 91إعداديةالغرب 

ي11721المثنىأننىرسور زيد حسون180891 92إعداديةالغرب 

ي11721المثنىأننىارساء صادق ابراهيم470932 93إعداديةالغرب 

ي11721المثنىأننىرقية حيدر سماوي181800 94إعداديةالغرب 

ي11721المثنىأننىفاطمة احمد عطية351191 95إعداديةالغرب 

ي11721المثنىأننىشمس رياض عجمي327551 96إعداديةالغرب 

ي11721المثنىأننىزينةهللا ظاهر حبيب179213 97إعداديةالغرب 

ى56495 ي11721المثنىأننىايالف احمد عبدالحسير 98إعداديةالغرب 

ي11721المثنىأننىافراح جميل عبداالمير55025 99إعداديةالغرب 

ي11721المثنىأننىزينب علي محمد54808 100إعداديةالغرب 

ي11721المثنىأننىزينب رعد حسن64437 101إعداديةالغرب 

ي11721المثنىأننىنور فاضل عباس327468 102إعداديةالغرب 

ي11721المثنىأننىبدور عطية حزام473609 103إعداديةالغرب 

ي11721المثنىأننىزينب كاظم كطان180094 104دبلومالغرب 

ي11721المثنىأننىرقية جبار حميدي145016 105دبلومالغرب 

ي11721المثنىأننىحنان كاظم محيميد54922 106دبلومالغرب 

ي11721المثنىأننىفاطمة ابراهيم مذبوب64128 107دبلومالغرب 

ي11721المثنىأننىزينب عبدالرزاق نور54914 108دبلومالغرب 

ي11721المثنىأننىنوال يارس علي212381 109إعداديةالغرب 

1ماجستيرالحيدرية11722المثنىذكراحمد مهدي حمزة316815

2ماجستيرالحيدرية11722المثنىذكرعلي فاضل عذاب94591

3ماجستيرالحيدرية11722المثنىذكرطاهر محمد طاهر476923

4ماجستيرالحيدرية11722المثنىذكراحمد عزيز جبار537466

5ماجستيرالحيدرية11722المثنىذكرمحمد قاسم وهيب114352

6ماجستيرالحيدرية11722المثنىذكرعباس لفته مريدي405920

7ماجستيرالحيدرية11722المثنىذكرصفاء حسن رسول316635

8ماجستيرالحيدرية11722المثنىذكرعباس فاضل يارس474436

9ماجستيرالحيدرية11722المثنىذكرحيدر عبدالرزاق جاسم75739



10ماجستيرالحيدرية11722المثنىذكراحمد كاضم جاسم301191

11ماجستيرالحيدرية11722المثنىذكروسام جواد كاظم329984

12بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرشاكر االسمر جبار114409

13بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرمحمد حميد علي95646

14بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرراتب وبدان هداد114106

ي329855
 علي باسر

ى 15بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرحسير

16بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرسعد عنون عبد113675

17بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعلي هادي متعب113790

18بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرنور علي كاظم114170

19بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرخليل عريد هروي    ج330006

ى75538 20بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرقاسم مهدي عبدالحسير

21بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكراحمد كريم كردي75621

22بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرغسان سالم نارص114109

23بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرمنتظر زغير حاتم405696

ى114127 24بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعلي كاظم عبدالحسير

25بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرجاسم كريم حزام362820

26بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرمنذر يوسف محسن114411

27بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرمحمد نعمه كاظم316600

28بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرمصطفى هادي صالح330605

29بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرحميد عناد كطيوة114292

ى سعود عبدهللا114402 30بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرحسير

ي113899
31بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرمسلم مزهر كابى

32بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكراسامة يحنر خضير319988

33بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرفراس طالب حسن114295

ى476968 34بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكروميل فاضل حسير

35بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكروليد محمد عبد404143

36بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرحسن جاسم خضير114193

37بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعادل عبدهللا غالي75238

 علي جيجان113684
ى 38بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرحسير

39بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرنوار سعد رحيم75721

40بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرناجح لفته مريدي104868

41بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرربيع عطية عباس320118

42بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرزيد رائد محمد114475

ى113942 43بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرحيدر كاظم حسير

44بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكراحمد سالم قاطع114306

45بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعلي كريم عبد405840

46بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرقدامة كامل حميد554911

47بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكراحمد باسم حميد114179

48بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعبدالكريم حمزة نصيف114370

49بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعلي عقيل عبدهللا102579

50بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرهمام قاسم وهيب94801

51بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرازهر حسن عبدالشهيد537470

52بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعلي عبدالستار فوزي105796

53بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرفارس عباس عسكر75398

54بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكراحمد جميل عبدالعزيز114147



55بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرميالن عبدالخالق جبار113702

56بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعلي عبدهللا مزهر477009

57بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرسمير مدلول شنان499282

58بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرخالد مسلم جاسم406258

59بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرسامر عبدالرسول حسن102827

ي100556 60بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرفراس يوسف ناج 

61بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرحيدر عبدالستار جاسم114177

62بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرباسم فؤاد شاكر114174

ي ساير114374 63بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكراحمد حرب 

64بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرحيدر هالل عواد476998

ى316622 65بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكراحمد علي حسير

66بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعباس سعد حسن406169

67بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكراحمد انعيم اجبير113929

68بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرامير رعد ابراهيم75309

69بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرمرتضى جاسم خضير104804

70بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرحيدر كريم قاسم330374

ى حمدان عباس114143 71بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرحسير

72بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرمحمد زغير حاتم537468

73بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرذوالفقار حسن عبدالشهيد114202

74بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعباس احمد كاظم319975

75بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرمهند داخل جابر113803

76بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعارف قاسم شعيل330615

77بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرغافل شهد خراطه442534

ى95874 78بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكراحمد عبدالجبار حسير

ى هادي حاتم301090 79بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرحسير

80بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرخليل اسماعيل عبدالرضا537471

81بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرهشام شاكر منىهي330150

82بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرحيدر احمد مهدي537613

83بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرهالل زهير هالل113914

84بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرباسم كريم زغير75327

 علي هادي320180
ى 85بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرحسير

86بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرامير فاهم حسان113948

87بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعلي هاشم علي113817

وم113936 88بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرمحمد شاكر رسر

89بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكراحمد جمال نارص316480

90بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكراحمد خضير حاتم114159

91بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعلي رسول محمد320173

92بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكراحمد رحيم ابوالهيل554912

93بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرفالح غازي فهد320136

94دبلومالحيدرية11722المثنىذكرعبداالمير حمود وازي316616

95دبلومالحيدرية11722المثنىذكرنعيم خضير عباس114226

96دبلومالحيدرية11722المثنىذكرهربد كاظم عبود476888

97دبلومالحيدرية11722المثنىذكرباسم حميد مشاي477136

98دبلومالحيدرية11722المثنىذكرحمود عبد جازع316786

99دبلومالحيدرية11722المثنىذكرمحمد صخيل كطان75477



100دبلومالحيدرية11722المثنىذكرمصعب رزاق احمد114223

101دبلومالحيدرية11722المثنىذكرخالد حمد عامر375829

102دبلومالحيدرية11722المثنىذكرمحمد كاظم لفته301334

ى316517 103دبلومالحيدرية11722المثنىذكرعباس طالب حسير

104دبلومالحيدرية11722المثنىذكرمحمد رحيم جبار113727

105دبلومالحيدرية11722المثنىذكرنشأت محمود شاكر537449

ى موس113962 106دبلومالحيدرية11722المثنىذكرعلي حسير

ى ابراهيم عباس320101 107دبلومالحيدرية11722المثنىذكرحسير

108دبلومالحيدرية11722المثنىذكرحامد عبد مناع114599

109دبلومالحيدرية11722المثنىذكراحمد قاسم حميدي330163

110دبلومالحيدرية11722المثنىذكرحيدر ابراهيم جبار94515

111دبلومالحيدرية11722المثنىذكرحيدر فاهم حسان405941

112دبلومالحيدرية11722المثنىذكرنبيل حسون كريم114164

113دبلومالحيدرية11722المثنىذكركاظم جواد سلمان97938

114دبلومالحيدرية11722المثنىذكرصالح كاظم لفته477211

ى جابر114255 115دبلومالحيدرية11722المثنىذكرحيدر اكطير

116دبلومالحيدرية11722المثنىذكرعلي عبدالجليل عطيه502824

ى519356 117دبلومالحيدرية11722المثنىذكركاظم حبيب حسير

118دبلومالحيدرية11722المثنىذكرعالء عدنان كاظم114348

119دبلومالحيدرية11722المثنىذكرنبيل عبدالباري كريدي114354

120دبلومالحيدرية11722المثنىذكرمحمد رسول محمد113910

121دبلومالحيدرية11722المثنىذكراحمد سالم عبد102654

122دبلومالحيدرية11722المثنىذكرحسن جبار جواد327514

123دبلومالحيدرية11722المثنىذكرعباس محسن مهدي320021

124دبلومالحيدرية11722المثنىذكرعلي خليل جبار75645

ى نارص362676 125دبلومالحيدرية11722المثنىذكرعلي عبدالحسير

126دبلومالحيدرية11722المثنىذكراحمد فاضل عباس362343

127دبلومالحيدرية11722المثنىذكربشار مسلم زغير320057

ى جبار عبود114337 128دبلومالحيدرية11722المثنىذكرحسير

129دبلومالحيدرية11722المثنىذكرميثم فالح والي330267

ى حاتم جي 114186 130دبلومالحيدرية11722المثنىذكرحسير

ى حميد96055 131دبلومالحيدرية11722المثنىذكرحسن حسير

132دبلومالحيدرية11722المثنىذكرخالد علي رسن99645

133دبلومالحيدرية11722المثنىذكراحمد جميل خوادار537464

134دبلومالحيدرية11722المثنىذكرجعفر كامل رسول301133

135دبلومالحيدرية11722المثنىذكرحيدر صبيح خضى75610

136دبلومالحيدرية11722المثنىذكراحمد افندي كاظم114363

137دبلومالحيدرية11722المثنىذكرعلي كاظم محمد75284

138دبلومالحيدرية11722المثنىذكرفراس يحنر عبيد537602

139دبلومالحيدرية11722المثنىذكرسجاد كريم زغير75319

140دبلومالحيدرية11722المثنىذكرعدنان داخل جابر316587

141دبلومالحيدرية11722المثنىذكرمهدي فليح مهدي316487

ى خضى302077 142دبلومالحيدرية11722المثنىذكرصباح ياسير

143دبلومالحيدرية11722المثنىذكرليث محمد حمزة320164

144دبلومالحيدرية11722المثنىذكرمحمد عبدالرزاق عباس114140



145دبلومالحيدرية11722المثنىذكروحيد جاهل عناد316628

ى477150 146إعداديةالحيدرية11722المثنىذكريعقوب ظاهر حسير

147إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرهادي فيصل عباس477172

148إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعلي غياض هندوز97593

149إعداديةالحيدرية11722المثنىذكراياد صاحب جراح104045

ى114153  علي عبدالحسير
ى 150إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرحسير

151إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعبدالعزيز عزال عجمي113939

152إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرمقداد عبداالمير جياد300498

153إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعامر جواد كاظم113812

ى حسن هبيش519158 154إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرحسنير

155إعداديةالحيدرية11722المثنىذكررحيم هادي شنباره97879

1ماجستيرالحيدرية11722المثنىذكراحمد جامل جي 114405

2ماجستيرالحيدرية11722المثنىذكرعبدالرحمن سالم قاطع113767

3بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعلي فالح كريم301452

4بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعلي سلمان غثيث94881

5بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعبدهللا حيدر حسون114275

6بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكركرار احمد مهدي316789

ى113737 7بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعلي عقيل حسير

8بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعباس ابراهيم عباس537485

9بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرطيف عدنان عبدالعباس113722

10بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرايهاب صالح هادي405962

11بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرمصطفى رعد خليفة114236

12بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرمصطفى جميل عبدالعزيز97832

13بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعلي فائز علي329878

14بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرزينالعابن رسول محمد102795

15بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكراحمد عبدالخضى جفات330249

16بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكراحمد جمعة جبير320076

17بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكركرار رحمن فالح330631

18بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرمهدي صالح دلي330105

19بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرمهدي والي محمد476957

20بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكراحمد عبدالحسن مظلوم114125

21بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعلي ناظم عبد95538

22بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرمحمد مهدي صاحب100047

23بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكراحمد عبدالستار فوزي362645

24بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعلي مغرم محمد95462

ى عباس عبد320193 25بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرتحسير

26بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرمهدي جمعة جبير105837

27بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكراحمد حميد شاكر99910

28بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعلي حامد عبدالخضى113734

ى476836 29بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكروسام علي حسير

30بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرمرتضى عبدالحسن كاظم95960

31بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرحمزة عبدهللا مزهر104584

32بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرابراهيم عامر جبار114452

33بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكررضا محمد كريم476942

34بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعلي عباس خليفة114401



35بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكراحمد محمد حميد99538

ى113917 ى سالم حسير 36بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرحسير

37بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرمحمد نزار عبداالمير97674

38بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعلي صباح عبيد114196

39بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرميثم رحيم مدلول95669

40بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرحسن هادي حاتم114265

41بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرفؤاد علي غياض113926

42بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرجاسم محمد هباس113778

ى فارس هادي95997 43بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرحسير

44بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرهاشم حبيب كامل113690

45بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرحيدر داخل صكبان537462

46بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعلي حمود عزوز113787

47بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكراحمد فاضل غياض75729

48بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعمار يارس عبيد94530

49بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكراحمد قاسم محمد114233

ى113739 ى عقيل حسير 50بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرحسنير

51بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكركرار خضير عبيد114493

52بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرمحمد قاسم محمد316662

53بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرنصير ناجح كاظم98974

يف75271 54بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرامير تحرير رسر

ى محسن537457 55بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرحيدر حسير

56بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعلي هالل عواد474384

57بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعلي نعيم صكبان477202

58بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعلي احمد قاسم320201

59بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرخالد عبدالباري سلمان94551

60بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرموس جعفر ابراهيم104417

61بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكركرار عماد فنجان330126

62بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرمحمد ابراهيم عباس320097

 علي محمد302009
ى 63بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرحسير

64بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعباس فاضل غياض362885

65بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعلي فليح مهدي316828

ى نارص330030 66بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرحيدر عبدالحسير

ى شاكر104450 67بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرمرتضى عبدالحسير

ى عادل برهان476950 68بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكربنير

 علي جبار104242
ى 69بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرحسير

70بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكراحمد عثمان محمود114471

71بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرعلي جفات ثجيل405798

72بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرمرتضى جامل جي 99554

73بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكراحمد رياض علي94565

74دبلومالحيدرية11722المثنىذكرفائز قاسم عاجل405731

75دبلومالحيدرية11722المثنىذكرعلي عادل محمد405766

76دبلومالحيدرية11722المثنىذكرمحمد دلي منديل99002

غام محمد جابر114615 77دبلومالحيدرية11722المثنىذكررصى

78دبلومالحيدرية11722المثنىذكرسعدي سعران كريدي75695

 علي كاضي114343
ى 79دبلومالحيدرية11722المثنىذكرحسير



وم104157 80دبلومالحيدرية11722المثنىذكرمجتن  شاكر رسر

 علي حسن114576
ى 81دبلومالحيدرية11722المثنىذكرحسير

82دبلومالحيدرية11722المثنىذكرمصطفى جاسم كاضم114482

83دبلومالحيدرية11722المثنىذكريونس فرج شاهر114119

ى جعفر ابراهيم113919 84دبلومالحيدرية11722المثنىذكرحسير

ي537484 ى 85دبلومالحيدرية11722المثنىذكرسالم كريم عنير

86دبلومالحيدرية11722المثنىذكراحمد رزاق محسن330519

87دبلومالحيدرية11722المثنىذكرمهند عباس عبد75299

88دبلومالحيدرية11722المثنىذكرعلي نعيم عبد329913

89دبلومالحيدرية11722المثنىذكرمنتظر محمد منشد113709

90دبلومالحيدرية11722المثنىذكرمنتظر رعد خليفة114458

91دبلومالحيدرية11722المثنىذكرمحمود حسن علي95380

92دبلومالحيدرية11722المثنىذكرعبدالرحمن علي خشوش95909

ى97794 ى داخل حسير 93دبلومالحيدرية11722المثنىذكرحسير

94دبلومالحيدرية11722المثنىذكرمنتظر صالح جبير302140

95دبلومالحيدرية11722المثنىذكرفالح حسون كريم477242

ى113944 96دبلومالحيدرية11722المثنىذكرمحمد صباح عبدالحسير

97دبلومالحيدرية11722المثنىذكرحسن كاظم فضالة114168

ى104091 98دبلومالحيدرية11722المثنىذكروسام عقيل حسير

ى كريم حياوي114130 99دبلومالحيدرية11722المثنىذكرحسير

100دبلومالحيدرية11722المثنىذكركرار طارش ساجت114604

101إعداديةالحيدرية11722المثنىذكراحمد كاظم قابل100014

102إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرمصطفى جبار خليفة103389

103إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرمنذر نعيم زاير95881

104إعداديةالحيدرية11722المثنىذكراحمد ماجد جواد114189

105إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرمحمد ثبات اياد362556

106إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعبدهللا جابر انديو406447

107إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرسجاد حبيب حسن362962

108إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرمحمدالباقر نعيم مزهر301589

109إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرحيدر هربد كاظم113706

ي113750 110إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعلي عبدالرحمن حرب 

ى عالء ناطور113771 111إعداديةالحيدرية11722المثنىذكربنير

112إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعلي عادل موحان114461

ى رسول113793 113إعداديةالحيدرية11722المثنىذكركاظم حسير

114إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعلي عباس خضير537606

115إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرحسن باسم حميد474341

116إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرحمزة كاظم شنشول301628

117إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرسيف سعد جودة96980

118إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرسجاد ستار جبار114242

ى خضير330179 119إعداديةالحيدرية11722المثنىذكراحمد ياسير

120إعداديةالحيدرية11722المثنىذكراحمد لطيف محمد300126

121إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرمحمد علي محمد95030

122إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرحاتم كريم عبدالكاظم474594

123إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعالء محسن كاظم114539

ي هاشم114437
124إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرمصطفى وصفى



125إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرمصطفى مؤيد بوجي114467

126إعداديةالحيدرية11722المثنىذكراسعد كاظم عبد114623

127إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرفاضل كريم عطية362471

128إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرمسلم عزيز غاوي94703

129إعداديةالحيدرية11722المثنىذكراحمد باسم عباس106267

130إعداديةالحيدرية11722المثنىذكركرار حيدر كاظم99590

131إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرمصطفى حبيب كامل113693

ى لطيف محمد320210 132إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرحسير

133إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعلي محمد منشد75447

 علي97145
ى 134إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعمار حسير

135إعداديةالحيدرية11722المثنىذكراديان حميد عيىس114288

136إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعلي عبدهللا عزال113756

137إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرحيدر فرحان وطن98046

138إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعباس واثق عبدالستار302203

139إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرميثم كريم نارص474821

140إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرمحمد راتب سلهو106354

141إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرسجاد ربيع عطية330581

142إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرمنتظر ستار جبار476776

143إعداديةالحيدرية11722المثنىذكراحمد حميد كشيش394108

ى363015 144إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرحسن علي حسير

145إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرامير كاظم عبدالزهرة301551

146إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعباس داخل يارس537608

147إعداديةالحيدرية11722المثنىذكريوسف منجد مهدي377095

148إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعلي قاسم برهي114366

ي104346
149إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعباس فاضل جرينى

150إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعلي ضياء هاتف104827

151إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعقيل لطيف دخان104550

ي114589 152إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرليث محمد حرب 

153إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرحسن علي كاظم405859

ى سعود94414 154إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرمسلم حسير

155إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعلي رحيم كاظم301790

156إعداديةالحيدرية11722المثنىذكراالمير فيصل غازي104853

ى330080 157إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرسيف علي حسير

158إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرسجاد حسن جبار359350

ى مسلم114555 159إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعلي حسير

160إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعلي عدنان مدلول474794

161إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرسجاد خليل حمودي302424

162إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرمصطفى عباس لفته97478

163إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعلي محمد عبد114620

164إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرمشعل جفات ولي405810

ي320051
165إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرذوالفقار طالب راضى

166إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرمنتظر احسان جي 474764

167إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرحسن رائد محمد114503

 علي لفته442395
ى 168إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرحسير

169إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرزين العابدين نجم عبدهللا498601



170إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرمصطفى محمد صخيل106394

171إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرمصطفى جواد كاظم114562

172إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرخالد علي غياض320112

173إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرحسن فرحان وطن105098

174إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعلي عزت صبجي537476

ى104510 175إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرمجتن  عالء حسير

176إعداديةالحيدرية11722المثنىذكراحمد عبدهللا مطر477129

177إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرحيدر يونس احمد114136

178إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرجمال سالم حسن299951

179إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرمجتن  كاظم مزهر99971

180إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعباس جمعة جبير105034

181إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعلي كاظم هادي94932

182إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرمحمد عاجل شهيل75439

183إعداديةالحيدرية11722المثنىذكراحمد خالد ثجيل113933

184إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرامير حميد عناد519322

185إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرمصطفى مانع عبد329904

186إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعباس حيدر كاظم394241

187إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرخضى محمد ابراهيم474658

188إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرعماد عناد كاظم106173

ى97439 189بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكراحمد عبدالمهدي حسير

190بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرمسلم حسان حرجان114191

191بكالوريوسالحيدرية11722المثنىذكرهاشم منصور رسول100140

ى301286 ى فرج عبدالحسير 192إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرحسير

193إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرنزار عبداالمير صاحب97616

ى غياض هندوز317057 194إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرحسير

195إعداديةالحيدرية11722المثنىذكرباسم فرج جاسم329895

1ماجستيرالحيدرية11722المثنىأننىامنة رزاق عبيد113893

2ماجستيرالحيدرية11722المثنىأننىرؤى عبدالكريم صاحب95155

3ماجستيرالحيدرية11722المثنىأننىهدى هاشم عبدالرزاق330092

4ماجستيرالحيدرية11722المثنىأننىنور نعيم عبد317052

5دبلوم عاليالحيدرية11722المثنىأننىدعاء عبد متعب316762

6بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىاحالم عبد عالج320258

7بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىرندة محمد جاسم95435

8بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىحميدة عبد متعب319982

9بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىكريمة احمد عبد114309

10بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىعذراء عبدحسن عبيد320149

11بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىارساء علي غناوي114384

12بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىنوار عدنان عبداالمير113697

13بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىزهره حرب كزار537486

14بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىهيام عبد متعب317141

15بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىارساء مجيد فالح474715

 علي113700
ى 16بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىزينب حسير

17بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىفاطمة صاحب سباطي102635

18بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىليل كامل سوادي330060

19بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىزهراء نعيم عبد330140



ى114377 20بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىارساء عبدالجواد عبدالحسير

21بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىفردوس جي  حايس114220

22بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىسج  حسن صاحب114279

23بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىدعاء محمد عبدالصمد499239

24بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىزهراء رحيم كاظم301890

25بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىرنا احمد مهدي476841

26بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىزينب مسلم جاسم406278

27بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىزهراء عماد حمود75145

28بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىسارة احمد مهدي300644

ى301945 29بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىرنا عبداالله عبدالحسير

ى عايد عطشان75717 30بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىبنير

31بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىليل عكلة مذري114372

32دبلومالحيدرية11722المثنىأننىنوال جبار عبود114268

33دبلومالحيدرية11722المثنىأننىعامرة حسن عبود362302

34دبلومالحيدرية11722المثنىأننىمنتىه كاظم خضير477309

35دبلومالحيدرية11722المثنىأننىليل متعب حلو113799

36دبلومالحيدرية11722المثنىأننىنهروان عطشان عبد114329

37دبلومالحيدرية11722المثنىأننىنرجس هادي جبار301023

38دبلومالحيدرية11722المثنىأننىابتسام كايس محمد104278

ي بادي99176
39دبلومالحيدرية11722المثنىأننىهيام فرينى

ى غيث320092 40دبلومالحيدرية11722المثنىأننىمنال حسير

41دبلومالحيدرية11722المثنىأننىماجده حمزه ارحيم114247

42دبلومالحيدرية11722المثنىأننىاحالم اطحيور عوض329810

43دبلومالحيدرية11722المثنىأننىحياة قاسم حميد249285

44دبلومالحيدرية11722المثنىأننىعذراء فليح مهدي316810

45دبلومالحيدرية11722المثنىأننىزهور عناد كاظم114460

ى كاظم ساجت113752 46إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىبشر

وق صبجي ضاجي75687 47إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىرسر

48إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىابتسام محمد داعس477268

49إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىفرات صالح مهدي330623

اشواق مظلوم والي97556
50إعداديةالحيدرية11722المثنىأننى

1بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىزهراء فؤاد شاكر95248

2بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىضج قاسم يارس106220

ى صاحب فيصل300594 3بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىنيفير

4بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىمنى فهد حنون114414

5بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىرنا عبدالرضا كريدي330356

6بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىنور محمد شاكر95711

7بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىوجدان كاظم بردان113715

ى عبدالكاظم محيسن114439 8بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىحنير

9بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىسج  صالح عذيب114378

ى جعفر94871 10بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىرسل حسير

11بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىحنان عزيز حنيوي97174

12بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىاطياف فاضل هداد114262

13بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىايمان عبد متعب317147

14بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىريام كاصد ونان329941



15بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىدالل بندر زغير99714

16بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىرقية فاضل غياض301159

17بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىسحر رحيم ابوالهيل114204

18بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىاسيل مالك مسلم75230

19بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىنىه مهدي عبد95681

20بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىزهراء رشد نافع320087

21بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىسنار سعد رحيم114388

ى114610 هبة علي حسير
22بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننى

23بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىمروة قاسم يارس99691

24بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىحنان حسن جفات94483

ى عقيل جاسم114382 25بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىامالبنير

26بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىزهراء صالح مهدي406297

27بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىرشا رماح فيصل317143

ى114609 مروة علي حسير
28بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننى

29بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىفاطمة طارش ساجت317171

30بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىنغم جبار فراك477290

ى قاسم علوان317186 31بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىبنير

ى كريم متعب114534 32بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىبنير

ي عوض317192
33بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىزينب راضى

فاطمة محمد علي113780
34بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننى

35بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىنجالء جواد كاظم104205

 فالح والي95274
ى 36بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىحنير

ى104223 37بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىفرح عقيل حسير

38بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىهدى يحنر عبد537455

39بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىزينب عبدهللا جبار100095

ليلي مغرم محمد95483
40بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننى

41بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىنور عادل جابر330050

ى حسان95700 ى حسير 42بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىبنير

43بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىسارة عدنان مجدي537474

ى نارص كاظم113720 44بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىبنير

45بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىزهراء كريم علوان113687

ى عقيل جاسم104788 46بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىحنير

47بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىزهراء عبدالرزاق سعدون362707

48بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىغفران منصور حمزة114157

49بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىرواء قاسم علوان477222

ايات فالح والي329868
50بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننى

51بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىرسل حميد عيىس95729

52بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىنور صبيح خضى94830

53بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىايات صالح كاظم537612

54بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىحوراء قابل نافع104317

55بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىاديان حيدر كاظم405853

56بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىوسن يارس عبدهللا97759

فاطمة ستار علي102597
57بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننى

58بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىايمان فليح مهدي320219

رقية علي هادي75487
59بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننى



60بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىايمان عبد جاسم97156

61بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىفاطمة صالح عذيب114368

62بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىرسل هاشم عبد95779

63بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىبان ناجح خضير405822

64بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىنور جمال نارص319966

65بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىعلياء سالم هادي320011

مريم علي هادي75497
66بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننى

67بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىايالف عادل جاسم104966

68بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىسارة حسن جيار282570

69بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىندى محمد حمزة330198

70بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىسج  فوزي كايم114319

71بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىغفران ناظم عبد102353

72بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىغفران فليح مهدي317129

73بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىزينب عزال عجمي330172

74بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىود كريم عيىس362429

75بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىايام حسون يارس94672

ى سالم سهر393908 76بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىحسير

77بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىغفران نوري شهيل330433

78بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىعذراء قاسم حميدي95847

79بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىايات باسم عباس97270

80بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىرغد عماد حمودي102730

ى114480 81بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىرقية عدنان حسير

82بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىنور عماد محمد330412

83بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىافراح سعد نارص113820

84بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىرويدة محمد عبد114283

85بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىزهراء محمد كريم474478

86بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىاديان مالك مسلم114313

87بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىرواء جواد كاظم104115

88بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىزينب فالح عارف114571

89بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىصابرين عزيز مظلوم301225

ى عطية114149 90بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىهناء حسير

ى سمير جابر96656 91بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىام البنير

92بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىفاطمة عبد شالكة316793

منار فالح والي95305
93بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننى

94بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىشفاء دوالب مسير329920

95بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىزهراء احمد مهدي316802

96بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىاسماء خليل حمودي100210

97بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىدعاء رحيم داود75526

98بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىزهراء محمد جاسم95930

عبير علي كاضي301827
99بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننى

100بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىهناء غازي فهد113730

101بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىصفاء عبدهللا مزهر99759

زهراء علي كاضي114340
102بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننى

103بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىفاطمة قاسم يارس113956

104دبلومالحيدرية11722المثنىأننىزهراء مصطفى عبدالعزيز96840



105دبلومالحيدرية11722المثنىأننىزهراء عطية غضبان99829

106دبلومالحيدرية11722المثنىأننىشهد كريم خضير94580

107دبلومالحيدرية11722المثنىأننىافنان ناظم عبد102549

108دبلومالحيدرية11722المثنىأننىرسل عبداالمير صبار94636

109دبلومالحيدرية11722المثنىأننىرقية رهيف ساجت114371

110دبلومالحيدرية11722المثنىأننىوسن عطية رمضان99739

111دبلومالحيدرية11722المثنىأننىاالء سالم هادي362602

112دبلومالحيدرية11722المثنىأننىحوراء كريم ورد113713

113دبلومالحيدرية11722المثنىأننىرقيه عبدالرسول حسن95816

114دبلومالحيدرية11722المثنىأننىامال عبدالهادي جاسم519131

115دبلومالحيدرية11722المثنىأننىفاطمة مصطفى عبدالعزيز75415

ي114210 116دبلومالحيدرية11722المثنىأننىزينب شاكر صي 

ى محسن97698 117دبلومالحيدرية11722المثنىأننىرندة حسير

118دبلومالحيدرية11722المثنىأننىزينب احسان فليح114198

119دبلومالحيدرية11722المثنىأننىنور سعد رحيم102668

120دبلومالحيدرية11722المثنىأننىرسى يعقوب ظاهر316776

ي عوض377086
121دبلومالحيدرية11722المثنىأننىثناء راضى

122دبلومالحيدرية11722المثنىأننىسحر كريم داخل114360

123دبلومالحيدرية11722المثنىأننىرسل عباس عزوز302309

ي500012 ى 124دبلومالحيدرية11722المثنىأننىاخالص كريم عنير

125دبلومالحيدرية11722المثنىأننىشيماء فليح مهدي302445

ى99883 126دبلومالحيدرية11722المثنىأننىعبير طالب حسير

127دبلومالحيدرية11722المثنىأننىدعاء عبداالمير حمود537481

128إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىزينب بطل بالل300708

129إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىمروة حيدر رحيم113907

130إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىايمان جابر ثجيل300308

131إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىرقيه ناجح خضير393956

فاطمة فائز علي97735
132إعداديةالحيدرية11722المثنىأننى

 علي هادي320107
ى 133إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىبنير

134إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىايمان قاسم مشاري474511

135إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىطفوف عادل جاسم99806

136إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىهيفاء كزار حسان519261

137إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىصابرين كريم شنابه97213

138إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىوفاء بطل بالل300924

 علي عبد114333
139إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىتف 

140إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىزينب كاظم حمزة317157

141إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىنور حيدر كاظم99611

142إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىحنان عبدالهادي جاسم100000

143إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىزهراء كريم كشكول104658

144إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىعذراء رحيم غضبان104401

145إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىزهراء رحيم هادي106419

146إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىرسل محمد حميد114515

147إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىزينب اياد مناع114499

148إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىطيبة احمد كريم100197

149إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىصابرين نافع جعاز558528



150إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىنرجس كاظم جبار98926

151إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىزينب محمد رحيم114637

152إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىفاطمة جاسم عواد96803

153إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىفاطمة قاسم حميدي100512

154إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىزينب حميد قابل104993

155إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىسارة عبودي عويد114550

156إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىهدى كاظم عزيز519333

157إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىانتظار كاظم فضالة106294

158إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىزهراء عايد عطشان96922

159إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىفاطمة حامد محمد302374

160إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىسج  عبدالرضا كريدي330307

161إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىبدور بدر حمد477296

162إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىزهراء عدنان ابراهيم99852

163إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىفرح فالح عبدالسادة476991

164إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىطيبة عباس لفته104071

165إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىاديان محمد حميد114520

166إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىرسل كاظم كناوي100263

167إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىزهراء عمار طالب97393

168إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىنور كاظم عزيز113680

169إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىداليا حيدر جفات114397

170إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىنورالهدى جاسم محمد114334

171إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىرسل عماد حمودي114488

172إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىشيماء محمد عبد114302

173إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىزينب صادق جاسم114510

ي519372 رواء كامل عبدالنن 
174إعداديةالحيدرية11722المثنىأننى

زهراء فالح والي95348
175إعداديةالحيدرية11722المثنىأننى

 علي300052
ى 176إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىمها حسير

177إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىاديان نعيم خضير114215

178إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىروان عقيل عباس114629

179إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىزهراء عقيل عاجل330285

180إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىفاطمة وحيد بدر96894

181إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىرانيا حيدر جفات114392

182إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىعال عاجل شهيل95108

183إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىتبارك محمد جاسم104188

184إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىاسماء محسن كاظم114544

185إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىفاطمة هيثم سعدون75550

186إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىاغاريد اياد مناع104954

187إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىفاطمة كريم داخل99936

188إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىزهراء احمد طاهر114634

189إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىسارة مهدي صاحب100161

190إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىزهراء حيدر نارص97334

ق حسن صاحب519347 191إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىاستي 

192إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىعذراء عزيز مظلوم302172

193إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىتبارك عبدالزهرة رسن477164

194إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىرسل يعقوب ظاهر302266



195إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىحوراء عدنان عواد106383

196إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىفرات باسم منصور95093

197إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىغفران عدنان عواد114528

198بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىنجالء عبداالمير كاظم95592

199بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىسحر مهدي غضب330395

200بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىخلود عودة كشيش377103

ي477236
201بكالوريوسالحيدرية11722المثنىأننىرواء موس كابى

202دبلومالحيدرية11722المثنىأننىايمان عطشان عبد114413

203دبلومالحيدرية11722المثنىأننىبلقيس جاسم حميدي317119

ي102816
204إعداديةالحيدرية11722المثنىأننىحال شاكر هابى

1ماجستيرالسوير11723المثنىذكرجعفر فالح نارص401819

2ماجستيرالسوير11723المثنىذكرمحمد حسن ملح26155

3بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرمسلم عبد نارص537558

ي472879
4بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعادل عبدهللا سبن 

5بكالوريوسالسوير11723المثنىذكريوسف سوادي جبار402180

6بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرطعمة مزهر عطشان26545

7بكالوريوسالسوير11723المثنىذكررعد عباس جهيد320397

ى عدل نارص27903 8بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحسير

9بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرابراهيم سوادي جبار320408

10بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحسن هادي سلطان402013

11بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعلي كاظم بدر56572

12بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرمحمود حسن جهيد537551

13بكالوريوسالسوير11723المثنىذكراحمد غثيث مثور58397

ى مسعود عجة11270 14بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحسير

15بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرجمال عزيز عطشان26550

ى عدل26296 16بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعلي حسير

17بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعباس فالح نارص320454

18بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرفهد فرحان حرجان320937

19بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعمار كامل جعفر345984

20بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرفيصل سلمان صياح402089

21بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعبداالمير جابر منصور6533

22بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحازم كريم غريب472917

23بكالوريوسالسوير11723المثنىذكركاظم خريجان شنوان27872

24بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرجاسم غثيث مثور11280

25بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعلي حزام كاطع8426

26بكالوريوسالسوير11723المثنىذكراحمد جمعه كريم537593

27بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحاكم نارص فهد346323

28بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرانور غالي ثجيل320545

ي472876
29بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرسجاد دايخ امخيفى

30بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحيدر علوان مهدي27280

ى393240 ى هظيم حبير 31بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحسير

32بكالوريوسالسوير11723المثنىذكركرار حاتم عجة346121

33بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرماجد والي ثجيل57671

34بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرسعد سالم موات321176

35بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرفائز عبادي جي 26542



36بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرجاسم محمد محيسن402049

37بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرباسم منشد جبار26176

ى402116 38بكالوريوسالسوير11723المثنىذكركرار يارس عبدالحسير

ي393178
39بكالوريوسالسوير11723المثنىذكريارس غانم شابى

40بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعماد صالح عيىس320604

41بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحسن علي عباس552554

42بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعالء سلطان عواد402263

43بكالوريوسالسوير11723المثنىذكربندر عبدالكاظم فيصل394402

44بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرغانم منصور حمود472707

45بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحميد كاطع كاظم472851

46دبلومالسوير11723المثنىذكركاظم ناهي جوده394489

47دبلومالسوير11723المثنىذكرحيدر هويجل جوير56334

48دبلومالسوير11723المثنىذكرمحمود عبداالمير كريم348827

49دبلومالسوير11723المثنىذكرمحمد عبار حرب320944

50دبلومالسوير11723المثنىذكرمجيد ناهي نهير11107

51دبلومالسوير11723المثنىذكركاظم مدلول ضيدان26180

هللا عبدالكاظم كاطع552584 52دبلومالسوير11723المثنىذكرخير

53دبلومالسوير11723المثنىذكرانور صباح نارص393599

54دبلومالسوير11723المثنىذكراحمد نشمي عناد472613

55دبلومالسوير11723المثنىذكرعايد عالوي داوي58470

56دبلومالسوير11723المثنىذكراحمد فيصل جالب57394

57دبلومالسوير11723المثنىذكرساجد حسن سوادي401928

 علي جبير320996
ى 58دبلومالسوير11723المثنىذكرحسير

59إعداديةالسوير11723المثنىذكرعبدهللا نارص عبد402128

60إعداديةالسوير11723المثنىذكرحيدر عبد لطيف346062

ى403440 61إعداديةالسوير11723المثنىذكرقاسم كريم عبدالحسير

 غالي منصور348704
ى 62إعداديةالسوير11723المثنىذكرحسير

63إعداديةالسوير11723المثنىذكررعيد عناد مجهول6559

ى401880 64إعداديةالسوير11723المثنىذكرعمار علي حسير

65إعداديةالسوير11723المثنىذكرنبيل صبجي ونان27880

66إعداديةالسوير11723المثنىذكرستار حمود جودة394746

67إعداديةالسوير11723المثنىذكرفارس صباح نارص56944

1ماجستيرالسوير11723المثنىذكراحمد هاشم لفته394169

غام اصيل كريم11317 2ماجستيرالسوير11723المثنىذكررصى

3بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرفائز زغير نارص346358

4بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرهاشم محمد جاسم27949

5بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرمصطفى سلمان مطر321131

6بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعلي جبار سلمان320562

7بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرسالم مذكور عبد348506

8بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعبدهللا كريم جهيد347688

9بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرمسلم مجيد حميد29401

10بكالوريوسالسوير11723المثنىذكراحمد ماجد صكبان58221

11بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرمحمد جابر فندي27551

12بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحمود حاجم جفجير56503

13بكالوريوسالسوير11723المثنىذكروسام حمزة كاظم321050



14بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرمختار بادي بريد321079

15بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرمحمد حسن جهيد27964

16بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرنواف ثامر نعيمة320385

17بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعبدهللا هليل رب  ح56362

18بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرشعبان ذياب عجمي320828

19بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرمرتضى طعمة سالم57061

20بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرنزار فرحان حسن321042

21بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرطارق هداد كتاب56354

ي محمد رمل18639
22بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرراضى

23بكالوريوسالسوير11723المثنىذكركريم فيصل جبير26316

24بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحكيم فرج كمر320593

ي لهيمد401860
25بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرميثم حاسر

26بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعالء جابر عويد26240

27بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرجاسم غزاوي عاضي6959

28بكالوريوسالسوير11723المثنىذكراحمد علوان مهدي56882

29بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرجاسم عزيز دخيل394781

30بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرستار جابر ساجت6928

31بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرمشتاق همل حمود320697

32بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرمسلم محيسن وروير347116

33بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرطارق عزيز طعيمة26285

34بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرسامي محمد كريم29411

35بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرخالد جبار نزال27986

36بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرلطيف رحيم حلو57280

37بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرباسم عواد مسير348235

38بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرفرج جعد عواد56655

39بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرنايف مادح رعيد401981

40بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرباسم ديثان سعد321122

41بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرهيثم رحيم متعب27985

42بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعلي موس نجم321070

ي392977
هللا هداد مناب  43بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرخير

ى عليوي شالكة27851 44بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحسير

ى كاظم رهيف348079 45بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحسير

46بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرغزوان رزاق هاشم58146

47بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعبدهللا عبدالكاظم كاطع347838

48بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرصائب عطبان عكلة27941

49بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعقيل سعد راهي29345

50بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعلي هاتف حسن56533

51بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحيدر محسن عبدالرضا472992

52بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعباس رحيم مذبوب320577

53بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرسعد كدر والي56374

54بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرمحمد عبدالعباس جبير347910

ي احمد348624
55بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرسليم بنى

56بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرسالم عودة كاظم8180

ى حياوي عباس320876 57بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحسير

ى رحمة محمد345996 58بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحسير



59بكالوريوسالسوير11723المثنىذكراحمد عامر رحيم348590

ى كريم394250 60بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرقيس حسير

61بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرؤسيم نعيس شالكة28703

62بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعماد كاطع نارص26568

63بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرنافع مهدي جبار57049

ى58327 64بكالوريوسالسوير11723المثنىذكروليد ساجت عبدالحسير

65بكالوريوسالسوير11723المثنىذكريوسف ابراهيم فليح320439

66بكالوريوسالسوير11723المثنىذكررعد كنان شوين11305

67بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرايوب رواي خشان27535

68بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعلي محمد زعون26209

69بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعباس زغير صوي    ح27933

70بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرتوفيق ناهي نهير58310

71بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحماد رساج عبيد401995

72بكالوريوسالسوير11723المثنىذكروسام كريم جهيد346026

73بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرمجيد سوادي عويد393776

74بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرنايف هادي كسار8389

75بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرنجم عبدهللا اسيود29443

76بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرمصطفى فاضل منشد27876

77بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعطاهلل سوادي رب  ح401870

ى عطبان عكلو29404 78بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحسير

ة57146 79بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعالء فليح عبير

80بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعلي مراد محيل472965

81بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرسالم جالوي صاحب320518

82بكالوريوسالسوير11723المثنىذكراحمد عويجل رب  ح29437

83بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرهاشم حسن كاظم56337

يف56554 84بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرصاحب توفيق رسر

ى جاسم محمد29398 85بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحسير

86بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحسن شبيح جساب27829

87بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحسن مشكور رعيد320429

88بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرمحمود زبالة جهيد347011

89بكالوريوسالسوير11723المثنىذكروليد فيصل ريكان472910

90بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرباسم كريم جهيد29415

91بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرمحمود حسن بريد58358

92بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعلي غانم فهد472899

93بكالوريوسالسوير11723المثنىذكروسام هويدي طشة394544

94بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرطارق كريم كاطع401839

95بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرسيف اسعد كاظم58278

96بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرفالح حسن سعود27275

97بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحسن ساجت فالح537542

98بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرمحمد عبيد عواد57635

99بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعلي عبدهللا محمد320616

100بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرمصطفى عناد حسن29433

ي كطل26231
101بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرضياء راضى

102بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرفالح سعود مسير402138

ى320356 103بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرستار جبار عبدالحسير



104بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرصالح مهدي سوادي26304

105بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعلي صبجي شهد57332

ي لهيمد345992
106بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعمران حاسر

107بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرقاسم غثيث موس403390

ى تاية320850 108بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعلي حسير

ى26309 109بكالوريوسالسوير11723المثنىذكركرار نعيم حسير

110بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرسالم حاكم بريد320926

111بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرمحمد جواد حسن57598

112بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعالء حميد هالسة29417

113بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحسن فرحان مدور56768

ي27862
114بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعمر عميد راضى

115بكالوريوسالسوير11723المثنىذكروليد نايف يوسف26187

ى حاكم مهلهل26554 116بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحنير

117بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرسعد ربيع رسحان401905

118بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرمقداد عبداالمير عبدالخضى27971

119بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرسامر شهيد عباس8202

120بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرصالح حسن جهيد320375

121بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحسن ثجيل سلطان347219

122بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرستار يارس حسن27515

123بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرهيثم هادي ري    ح57203

124بكالوريوسالسوير11723المثنىذكررحيم عبدالعباس جبير6486

125بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحيدر حمزة ظاهر320908

ي18611
ى
126بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعلي سالم كاق

127بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرسالم عريمش عويد18606

128بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعزيز جمال هداد394599

ى سالم موات8080 129بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرتحسير

130بكالوريوسالسوير11723المثنىذكررائد كريم منصور402073

131بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرفهد صباح مهيدي401918

132بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرمحمد قاسم يوسف56466

133بكالوريوسالسوير11723المثنىذكراحمد كريم نارص56365

134بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرعلي عزيز غثيث26222

135بكالوريوسالسوير11723المثنىذكركرار خنياب كاظم321159

136بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرجمال اسعد محل57488

137بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرمجيد نعيم غالي26270

138بكالوريوسالسوير11723المثنىذكراحمد غياض فرج56599

139بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرسعد الحوم مروح320485

ي56438
140بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرمصطفى قاسم رويضى

ى346019 141بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرمحمد رسول حسير

142بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرحسن كامل حسيب6949

143بكالوريوسالسوير11723المثنىذكررأفت رائد نوري346918

144بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرسجاد هاتف حسن58342

145بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرهيثم صالح نجم320765

146بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرطارق لطيف سكران18651

147بكالوريوسالسوير11723المثنىذكراحمد عبدالهادي نعيمة346501

يف عباس56452 148دبلومالسوير11723المثنىذكرحميد رسر



ي26205
ى
149دبلومالسوير11723المثنىذكرعبدالمحسن حزم صوق

150دبلومالسوير11723المثنىذكرمحمد حميد سويد321148

151دبلومالسوير11723المثنىذكرثامر عطشان فرحان320860

152دبلومالسوير11723المثنىذكرهادي عيدان عواد26534

153دبلومالسوير11723المثنىذكرنبيل سعد راهي27332

154دبلومالسوير11723المثنىذكراكرم سعد سيف401938

155دبلومالسوير11723المثنىذكردالل محمد زعون27489

156دبلومالسوير11723المثنىذكرماهر جاسم محمد58947

157دبلومالسوير11723المثنىذكرسجاد مراد محيل472864

158دبلومالسوير11723المثنىذكرحيدر شمال عليص346079

159دبلومالسوير11723المثنىذكروليد خالد عبدهللا345986

160دبلومالسوير11723المثنىذكرغانم والي هويدي26328

161دبلومالسوير11723المثنىذكرنعيم مسير دايخ58298

ي8332
162دبلومالسوير11723المثنىذكرمهند رحيم جخينى

163دبلومالسوير11723المثنىذكرجبار زبالة جهيد27526

164دبلومالسوير11723المثنىذكرسعد خريجان مهدي552550

165دبلومالسوير11723المثنىذكربشار حسن طعمة56486

ي منشد321092 166دبلومالسوير11723المثنىذكرمادح باج 

167دبلومالسوير11723المثنىذكررابح فرحان حمد69781

168دبلومالسوير11723المثنىذكرعلي كامل حسيب393033

ى321102 169دبلومالسوير11723المثنىذكروسام جبار كمير

ي535355
170دبلومالسوير11723المثنىذكرمصطفى جواد حسوبى

171دبلومالسوير11723المثنىذكرخليل طعيمة مزهر320964

ى ساجت فضل26246 172دبلومالسوير11723المثنىذكرحسير

173دبلومالسوير11723المثنىذكرحسن كاطع نارص56421

174دبلومالسوير11723المثنىذكرعالء جابر جباب8322

175دبلومالسوير11723المثنىذكرسمير نافع نارص29420

ي هالل57974
176دبلومالسوير11723المثنىذكرسجاد بشنى

177دبلومالسوير11723المثنىذكررضا كاظم رحيم18649

178دبلومالسوير11723المثنىذكرجابر مرسال جابر27508

179إعداديةالسوير11723المثنىذكررياض عبدهللا محمد320653

180إعداديةالسوير11723المثنىذكرمحمد شيحان غبث320742

ى حسون سويد346148 181إعداديةالسوير11723المثنىذكرحسير

182إعداديةالسوير11723المثنىذكرعالء سعد صفوك394283

183إعداديةالسوير11723المثنىذكرمسلم عبدهللا اسيود393098

184إعداديةالسوير11723المثنىذكرمنذر ريسان فيصل348753

ى346717 185إعداديةالسوير11723المثنىذكرصالح علي حسير

186إعداديةالسوير11723المثنىذكرحيدر ناجح نجم56542

187إعداديةالسوير11723المثنىذكرعادل رحيم بايد56399

188إعداديةالسوير11723المثنىذكرسالم طالب كاطع57616

189إعداديةالسوير11723المثنىذكروليد ناظم مهاوش537533

يف537547 190إعداديةالسوير11723المثنىذكرعلي صالح رسر

191إعداديةالسوير11723المثنىذكراحمد مادح رعيد535484

192إعداديةالسوير11723المثنىذكرمحمد سلمان عجمي29368

193إعداديةالسوير11723المثنىذكرماهر عزيز طعيمة402025



ي535383
194إعداديةالسوير11723المثنىذكرمحمد جواد حسوبى

195إعداديةالسوير11723المثنىذكرجهاد علي جبار27929

196إعداديةالسوير11723المثنىذكرجاسم حمود جودة537548

197إعداديةالسوير11723المثنىذكرماهر شهيد عباس8291

ي535361
198إعداديةالسوير11723المثنىذكرجابر جواد حسوبى

199إعداديةالسوير11723المثنىذكرصالح طعمة سالم393062

ى346048 200إعداديةالسوير11723المثنىذكرقضي نارص حسير

201إعداديةالسوير11723المثنىذكرماهر قاسم وثيج26279

202إعداديةالسوير11723المثنىذكرسجاد لطيف عواد56653

203إعداديةالسوير11723المثنىذكرسالم نعيم سويلم27520

204إعداديةالسوير11723المثنىذكرجهاد لطيف عواد58207

205إعداديةالسوير11723المثنىذكرجعفر كريم محان348296

206إعداديةالسوير11723المثنىذكرضياء حسن رحيم346962

207إعداديةالسوير11723المثنىذكرضياء مادح رعيد535489

ي خالد زغير6475
208إعداديةالسوير11723المثنىذكرهابى

ى خراطة472945 209إعداديةالسوير11723المثنىذكرضياء كشير

ب472926 210إعداديةالسوير11723المثنىذكرسجاد فيصل مشر

211إعداديةالسوير11723المثنىذكرفارس جايد سهيل402186

212إعداديةالسوير11723المثنىذكرقاسم ماجد دغمير56562

213إعداديةالسوير11723المثنىذكرمهدي صالح عبدهللا347172

214إعداديةالسوير11723المثنىذكرنعيم نغيمش مطرب346523

215إعداديةالسوير11723المثنىذكرسعد ساجت سالم402351

216إعداديةالسوير11723المثنىذكروليد تركي عيىس472903

217إعداديةالسوير11723المثنىذكرحيدر براك جهيمه346092

ى جبار كريم8381 218إعداديةالسوير11723المثنىذكرحسير

219إعداديةالسوير11723المثنىذكرعبدهللا هاشم نعيثل57291

220إعداديةالسوير11723المثنىذكرسعيد قاسم محمد347726

221إعداديةالسوير11723المثنىذكرحامد عواد عالج396080

222إعداديةالسوير11723المثنىذكرفارس صالح مليح347600

223إعداديةالسوير11723المثنىذكرجاسم محمد نهير56746

224إعداديةالسوير11723المثنىذكرجالل محمد زعون440474

225إعداديةالسوير11723المثنىذكرفراس سعد سيف394571

226إعداديةالسوير11723المثنىذكرسالم علي عطية27956

227إعداديةالسوير11723المثنىذكرصادق علي صوي    ح535375

ى347539 228إعداديةالسوير11723المثنىذكرحسن شاكر مفي 

229إعداديةالسوير11723المثنىذكرجراح مجبل ديوان348926

230إعداديةالسوير11723المثنىذكرمحمد ثابت عبداوي26216

231إعداديةالسوير11723المثنىذكرمشتاق طالب فنجان27989

232إعداديةالسوير11723المثنىذكرمسلم اسماعيل فليح56522

233إعداديةالسوير11723المثنىذكرفهد عبد موس56623

234إعداديةالسوير11723المثنىذكرمحمد سدخان رهيف320880

235إعداديةالسوير11723المثنىذكرصادق نعيم سالم29423

236إعداديةالسوير11723المثنىذكرعبدالعزيز جابر زعيبل346824

ى محمد صيهود58239 237إعداديةالسوير11723المثنىذكرحسير

238إعداديةالسوير11723المثنىذكرزاهد عبدالكاظم جي 535444



239إعداديةالسوير11723المثنىذكرحيدر كريم جهيد537592

240إعداديةالسوير11723المثنىذكرخالد حسن طارش320891

241إعداديةالسوير11723المثنىذكرداود سلمان سوادي346459

ى حمود26325 242إعداديةالسوير11723المثنىذكرعلي عبدالحسير

243إعداديةالسوير11723المثنىذكركرار جبار راهي58823

ى نعيم شالش57225 244إعداديةالسوير11723المثنىذكرحسير

245إعداديةالسوير11723المثنىذكرمضى محمد نهير56668

246إعداديةالسوير11723المثنىذكرمشتاق جواد كاظم27937

247إعداديةالسوير11723المثنىذكرابراهيم حسن عبدهللا58851

248إعداديةالسوير11723المثنىذكرراجح سالم مدلل212287

يف56342 249إعداديةالسوير11723المثنىذكرسالم جديع رسر

ى خيون بهاض552609 250إعداديةالسوير11723المثنىذكرحسير

251إعداديةالسوير11723المثنىذكراكرم مسعود عجة18624

252إعداديةالسوير11723المثنىذكريارس ابراهيم فليح56348

ى57161 253إعداديةالسوير11723المثنىذكرباقر جميل عبدالحسير

254إعداديةالسوير11723المثنىذكراحمد فرحان حمد57181

255إعداديةالسوير11723المثنىذكرحسن هادي داخل27981

256إعداديةالسوير11723المثنىذكرعلي راهي مطشر26259

257إعداديةالسوير11723المثنىذكرمصطفى كريم كاطع401849

258إعداديةالسوير11723المثنىذكرريسان هويدي طشة346126

259إعداديةالسوير11723المثنىذكرجفعر داخل محسن56775

260إعداديةالسوير11723المثنىذكرمحمد صالح نجم347068

261إعداديةالسوير11723المثنىذكرحيدر زاهر صكبان11327

262إعداديةالسوير11723المثنىذكرصابر عبداالمير شامي321029

ى472890  علي عبدالحسير
ى 263إعداديةالسوير11723المثنىذكرحسير

264إعداديةالسوير11723المثنىذكررزاق عبدالعباس جبير514025

265إعداديةالسوير11723المثنىذكركرار كريم جهيد18615

ي احمد320498
266إعداديةالسوير11723المثنىذكرعقيل بنى

267إعداديةالسوير11723المثنىذكرساجد نعيم غالي57316

ى320303 268إعداديةالسوير11723المثنىذكرمسلم عيدان ياسير

269إعداديةالسوير11723المثنىذكرباقر داخل محسن56617

270إعداديةالسوير11723المثنىذكركريم عبدالكاظم ضعيف56677

271إعداديةالسوير11723المثنىذكرسجاد كريم محان320423

ى عبدهللا محمد320640 272إعداديةالسوير11723المثنىذكرحسير

273إعداديةالسوير11723المثنىذكرعلي عزيز طعيمة26291

ى27835 274إعداديةالسوير11723المثنىذكرامجد شاكر عبدالحسير

275إعداديةالسوير11723المثنىذكرمراد لطيف عواد472668

276إعداديةالسوير11723المثنىذكرحميد رحيم منشد56759

277إعداديةالسوير11723المثنىذكراحمد رحيم بريس320916

ى394452  علي مفي 
278إعداديةالسوير11723المثنىذكرمرتضى

279إعداديةالسوير11723المثنىذكرماجد خضير ضمد8349

280إعداديةالسوير11723المثنىذكرعباس علوان عباس56410

281إعداديةالسوير11723المثنىذكرخليل رحيم هالوي346758

ي خشان26256
282إعداديةالسوير11723المثنىذكرمؤيد راضى

ى صالح عامر347144 283إعداديةالسوير11723المثنىذكرحسير



284إعداديةالسوير11723المثنىذكرنارص ريكان صكر56639

285إعداديةالسوير11723المثنىذكريحنر موس نجم347454

286إعداديةالسوير11723المثنىذكرحامد علي خضير346239

ى320754 287إعداديةالسوير11723المثنىذكراحمد حميد حسير

288إعداديةالسوير11723المثنىذكرحسن داخل محسن56345

289إعداديةالسوير11723المثنىذكرنبيل عبدالرضا ضعيف56645

290إعداديةالسوير11723المثنىذكرفيصل جاسب يارس394696

291إعداديةالسوير11723المثنىذكرسلطان عواد يارس56378

292إعداديةالسوير11723المثنىذكرسلطان عزر جبار347630

293إعداديةالسوير11723المثنىذكرفيصل عجمي فنجان27991

294إعداديةالسوير11723المثنىذكرحيدر بادي بريد401804

295إعداديةالسوير11723المثنىذكرمحمد جاسب يارس472907

296إعداديةالسوير11723المثنىذكرمسلم حاتم عجة29373

ى كاظم392920 297إعداديةالسوير11723المثنىذكرمحمد حسير

ى سبع56590 298إعداديةالسوير11723المثنىذكرعزيز حسير

299إعداديةالسوير11723المثنىذكرفالح هادي زعيبل57556

300إعداديةالسوير11723المثنىذكروليد خلف ثجيل393752

ى فرحان مدور56569 301إعداديةالسوير11723المثنىذكرحسير

302إعداديةالسوير11723المثنىذكروليد ادم مالك57523

303إعداديةالسوير11723المثنىذكرخضير زامل شنون402104

304إعداديةالسوير11723المثنىذكررزاق بردان جهاد29408

305إعداديةالسوير11723المثنىذكرجعفر مجيد حميد348152

ى401829 306إعداديةالسوير11723المثنىذكرفارس علي حسير

ى320777 307إعداديةالسوير11723المثنىذكرمرتضى نارص حسير

308إعداديةالسوير11723المثنىذكرسجاد حزام شهد393378

309إعداديةالسوير11723المثنىذكرسالم هادي حمزة57368

310إعداديةالسوير11723المثنىذكرجاسم محمد غانم57302

311إعداديةالسوير11723المثنىذكرعباس مطير حمود346003

ي57040
312إعداديةالسوير11723المثنىذكرحيدر حامد راضى

ي393500
313إعداديةالسوير11723المثنىذكرصفاء هداد مناب 

ى348120 314إعداديةالسوير11723المثنىذكرصادق برهان عبدالحسير

315إعداديةالسوير11723المثنىذكرعلي ناهي نهير552562

316إعداديةالسوير11723المثنىذكرعلي رحيم موات56368

317إعداديةالسوير11723المثنىذكرحميد الهميد مسعر393420

318إعداديةالسوير11723المثنىذكرمحمد روطي حمدان56390

319إعداديةالسوير11723المثنىذكراحمد هادي حمزة58170

320إعداديةالسوير11723المثنىذكرمصطفى غضبان شنيور320718

321إعداديةالسوير11723المثنىذكرعزيز رياض نارص347562

322إعداديةالسوير11723المثنىذكرسجاد حامد صكبان27543

323إعداديةالسوير11723المثنىذكرفرج وراد كريم472772

ة56960 324إعداديةالسوير11723المثنىذكرمحمد فليح عبير

325إعداديةالسوير11723المثنىذكرفهد راهي حسن346625

326إعداديةالسوير11723المثنىذكراحمد سعود صوي    ح320837

327إعداديةالسوير11723المثنىذكرعباس كريم جهيد535363

328إعداديةالسوير11723المثنىذكركمال روطي حمدان26263



329إعداديةالسوير11723المثنىذكرمشعل عبدالكاظم جبير537634

ى كاظم440374 330إعداديةالسوير11723المثنىذكرعالء حسير

331إعداديةالسوير11723المثنىذكرصادق فهد عباس321112

332إعداديةالسوير11723المثنىذكرمنتظر فالل شنوف320684

333إعداديةالسوير11723المثنىذكرضياء طاهر محيسن393343

334إعداديةالسوير11723المثنىذكرحسن حياوي عباس58259

335إعداديةالسوير11723المثنىذكربشار حيدر طالل6973

336إعداديةالسوير11723المثنىذكراحمد محمد نهير18618

337إعداديةالسوير11723المثنىذكرمحمد فاضل عبدهللا58786

338إعداديةالسوير11723المثنىذكرعلي مجيد سوادي56393

339إعداديةالسوير11723المثنىذكرصادق سفر والي58918

340إعداديةالسوير11723المثنىذكرمصطفى سوادي فضيل345976

ى حميد هالسة56578 341إعداديةالسوير11723المثنىذكرحسير

 علوان رويلي56628
ى 342إعداديةالسوير11723المثنىذكرحسير

343إعداديةالسوير11723المثنىذكروليد رعيد عناد57324

344إعداديةالسوير11723المثنىذكرجعفر موس نجم348444

345إعداديةالسوير11723المثنىذكراحمد حسن محمد472601

ي348039
346إعداديةالسوير11723المثنىذكرفالح عميد راضى

347إعداديةالسوير11723المثنىذكرخالد عبدهللا سعود27503

348إعداديةالسوير11723المثنىذكركرار عبدهللا سوادي472826

349إعداديةالسوير11723المثنىذكرعطاهللا محيسن وروير321139

350إعداديةالسوير11723المثنىذكرمحمد عطاهللا مطرود346440

351إعداديةالسوير11723المثنىذكرمنير كريم نارص27857

ي رحيم56791
ى
352إعداديةالسوير11723المثنىذكرسجاد عوق

353إعداديةالسوير11723المثنىذكرحسن فالح حسن57021

354إعداديةالسوير11723المثنىذكريوسف سفاح صندوح320807

355إعداديةالسوير11723المثنىذكرسجاد يارس حسن347796

356إعداديةالسوير11723المثنىذكراحمد غانم مسلم56479

357إعداديةالسوير11723المثنىذكرسلطان حميد غريب29428

358إعداديةالسوير11723المثنىذكرمرتضى هاشم لفته472848

359إعداديةالسوير11723المثنىذكرصادق غانم فهد472838

360إعداديةالسوير11723المثنىذكركرار علي عبيد27944

361إعداديةالسوير11723المثنىذكراسماء تركي بدر56403

ي خشان26196
362إعداديةالسوير11723المثنىذكرامجد راضى

363إعداديةالسوير11723المثنىذكرمرتضى طالب هاشم57400

364إعداديةالسوير11723المثنىذكرفيصل مهاوش طشه56371

365إعداديةالسوير11723المثنىذكرستار ماجد علي56664

366إعداديةالسوير11723المثنىذكرعمار خنياب كاظم393551

ى347403 ي عبدالحسير
ى
367إعداديةالسوير11723المثنىذكرعقيل صوق

ى محمد طالل56861 368إعداديةالسوير11723المثنىذكرياسير

369إعداديةالسوير11723المثنىذكرحسن لطيف سكران57151

370إعداديةالسوير11723المثنىذكررعد راهي حسن394374

371بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرساجت فضل مدلل18633

ى لفته403396 372بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرنعيم عبدالحسير

373بكالوريوسالسوير11723المثنىذكرمالك كاظم رداد402143



374دبلومالسوير11723المثنىذكرمحمد بشير رفاس38159

375إعداديةالسوير11723المثنىذكرسعود عناد مجهول57585

376إعداديةالسوير11723المثنىذكرسالم عبدهللا عبد29365

1بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىزمن مراد محيل346196

2دبلومالسوير11723المثنىأننىشيماء عطيه عزرال393637

هيام حميد علي27366
3دبلومالسوير11723المثنىأننى

1بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىفاطمة فرحان مدور29447

2بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىهدى عياش غالي57650

3بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىكوثر مزهر هويجل393709

4بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىاكرام مسعود عجة27960

5بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىشعاع فيصل جالب393128

6بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىنورة عبدالسادة فليح26320

7بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىهبه حميد عطيه346011

8بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىزينب فرحان مدور57795

ى26811 9بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىايناس شاكر مفي 

10بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىعهود فالح عبد348777

11بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىارساء طالب كاظم27695

خديجة غالي ثجيل348420
12بكالوريوسالسوير11723المثنىأننى

يه جميل هويجل27337 13بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىجي 

14بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىزهور حيدر عفو401952

15بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىنشين راهي مطشر29449

ى346287 16بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىفاطمة برهان عبدالحسير

17بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىاخالص كاظم رهيف346784

18بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىرحاب فاضل نخيل472978

19بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىنهاية يارس عواد537578

ي جاسم فليح320899
20بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىتهابى

21بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىتغريد خالد حمزة27716

22بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىزهراء محمد عذيف320467

23بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىكفاية عبدالخضى كريم320625

24بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىافراح مذكور عبد57361

25بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىزهراء بريد وبدان320706

26بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىعبير عبدالسالم جباره402283

27بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىانعام فرج حافط401964

28بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىهيبت حسن هبيش96189

29بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىزينب جليل شلواح56595

30بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىسوسن سلمان جاسم320733

31بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىفاطمة محمد شوين27703

32بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىانوار حيدر عبد27887

33بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىنديم عبدالكاظم جي 320817

34بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىانوار محمد حسن402157

ي سعد401236
35بكالوريوسالسوير11723المثنىأننىغفران داسر

36دبلومالسوير11723المثنىأننىاسماء مؤيد راتب56825

37دبلومالسوير11723المثنىأننىمريم عواد سلمان27373

وجدان علي كنش57685
38دبلومالسوير11723المثنىأننى

39دبلومالسوير11723المثنىأننىحنان نارص فرحان29435



ى402220 40دبلومالسوير11723المثنىأننىفاطمة ابراهيم حسير

41دبلومالسوير11723المثنىأننىامنة حامد صكبان346667

ى403406 42دبلومالسوير11723المثنىأننىارساء ابراهيم حسير

43دبلومالسوير11723المثنىأننىريام جي  رهيف29454

44دبلومالسوير11723المثنىأننىفاتن سعد ريحان57081

45دبلومالسوير11723المثنىأننىعذراء عيدان عواد27739

46دبلومالسوير11723المثنىأننىنجيحة هادي داخل403428

ى402275 47دبلومالسوير11723المثنىأننىعذراء ابراهيم حسير

48دبلومالسوير11723المثنىأننىزينب سدخان نعاس27471

49دبلومالسوير11723المثنىأننىنور ستار حسن320953

50إعداديةالسوير11723المثنىأننىزهراء جمال هداد472779

51إعداديةالسوير11723المثنىأننىصابرين هادي كسار58001

ى لطيف سكران56832 52إعداديةالسوير11723المثنىأننىبنير

53إعداديةالسوير11723المثنىأننىبتول قاسم محمد57703

54إعداديةالسوير11723المثنىأننىنورس سلمان جاسم348548

ى472861 55إعداديةالسوير11723المثنىأننىهجران رحيم حسير

56إعداديةالسوير11723المثنىأننىافراح ناهي نهير27921

57إعداديةالسوير11723المثنىأننىوفاء حاجم جفجير29363

58إعداديةالسوير11723المثنىأننىناهدة ثابت عبداوي57350

ايات علي رحيم535481
59إعداديةالسوير11723المثنىأننى

ليالي نعيم كاطع554922
60إعداديةالسوير11723المثنىأننى

بتول عبدالعالي عبد57778
61إعداديةالسوير11723المثنىأننى

62إعداديةالسوير11723المثنىأننىنور صبجي شهد27427

63إعداديةالسوير11723المثنىأننىسهام هويدي مطروح57743

64إعداديةالسوير11723المثنىأننىليل محسن سوادي57763

65إعداديةالسوير11723المثنىأننىنجالء جمال هداد472753

66إعداديةالسوير11723المثنىأننىسحر حمود مسير346578

ى شاكر عجة346270 67إعداديةالسوير11723المثنىأننىبنير

68إعداديةالسوير11723المثنىأننىمنار صادق عاجل27753

ى حسن نارص346388 69إعداديةالسوير11723المثنىأننىبنير

ى عمران عجمي348383 70إعداديةالسوير11723المثنىأننىحنير

71إعداديةالسوير11723المثنىأننىمروة كريم ثجيل346013

72إعداديةالسوير11723المثنىأننىايمان براك كنش56865

اعالن علي عطية27498
73إعداديةالسوير11723المثنىأننى

74إعداديةالسوير11723المثنىأننىزينب خيون بهاض537538

75إعداديةالسوير11723المثنىأننىانعام عبدالجليل كايم402292

76إعداديةالسوير11723المثنىأننىزهور عياش غالي58117

ى رجيوي57571 77إعداديةالسوير11723المثنىأننىرجاء محسير

78إعداديةالسوير11723المثنىأننىزينب صالح حسن57723

ى401895 مريم علي حسير
79إعداديةالسوير11723المثنىأننى

80إعداديةالسوير11723المثنىأننىانعام عدنان سالم56352

ى393655 81إعداديةالسوير11723المثنىأننىايناس يارس عبدالحسير

82إعداديةالسوير11723المثنىأننىافراح صباح مهيدي394652

83إعداديةالسوير11723المثنىأننىجنان رحيم حسن320669

84إعداديةالسوير11723المثنىأننىنورالهدى حيدر عبد27905



ي مكطوف57071
85إعداديةالسوير11723المثنىأننىغيداء هابى

86إعداديةالسوير11723المثنىأننىاحالم سعد عباس56852

87إعداديةالسوير11723المثنىأننىفاطمة سالم عبدهللا29445

ى عمران عجمي472634 88إعداديةالسوير11723المثنىأننىبنير

ية رحيم مذبوب537583 89إعداديةالسوير11723المثنىأننىخير

90إعداديةالسوير11723المثنىأننىبتول فرحان مدور56583

91إعداديةالسوير11723المثنىأننىدعاء مجيد حميد57954

92إعداديةالسوير11723المثنىأننىايات عبدهللا جبار346109

93إعداديةالسوير11723المثنىأننىنورس قاسم محمد346101

94إعداديةالسوير11723المثنىأننىهاجر حميد نارص346557

نورا محسن علي58035
95إعداديةالسوير11723المثنىأننى

96إعداديةالسوير11723المثنىأننىجواهر حميد جهير57139

ى394317 مروة علي حسير
97إعداديةالسوير11723المثنىأننى

98إعداديةالسوير11723المثنىأننىوسن عزيز طعيمة535392

99إعداديةالسوير11723المثنىأننىزهراء عواد حرجان57986

100إعداديةالسوير11723المثنىأننىوفاء شهيد عباس320793

101إعداديةالسوير11723المثنىأننىنورس جواد كاظم346212

102إعداديةالسوير11723المثنىأننىزينب سلمان عجمي57389

ي58098
103إعداديةالسوير11723المثنىأننىرباح عميد راضى

104إعداديةالسوير11723المثنىأننىاسالم داخل مزعل472730

105إعداديةالسوير11723المثنىأننىزينب محمد جابر27573

106إعداديةالسوير11723المثنىأننىايات عبد سويد346883

107إعداديةالسوير11723المثنىأننىاطياف مجيد سوادي347976

108إعداديةالسوير11723المثنىأننىالتفات عارف يوسف56800

109إعداديةالسوير11723المثنىأننىزهراء ثامر نعيمة27732

عبير علي رمل27735
110إعداديةالسوير11723المثنىأننى

حياة تركي بدر346254
111إعداديةالسوير11723المثنىأننى

112إعداديةالسوير11723المثنىأننىايناس حسن نارص346138

113إعداديةالسوير11723المثنىأننىخولة جوان سالم348856

114إعداديةالسوير11723المثنىأننىطيبة جالوي ناهي320532

115إعداديةالسوير11723المثنىأننىمنى مذكور عبد256087

ي رحيم56809
ى
116إعداديةالسوير11723المثنىأننىمريم عوق

117إعداديةالسوير11723المثنىأننىبتول محمد رمل346857

118إعداديةالسوير11723المثنىأننىاكرام ماجد الطيف27386

119إعداديةالسوير11723المثنىأننىرسور كاظم نارص346411

120إعداديةالسوير11723المثنىأننىزهراء عبدالرضا صهيود347039

1دكتوراهالقشلة11725المثنىذكرقحطان جياد مطرود255095

2ماجستيرالقشلة11725المثنىذكرضياءالدين كاظم عجر471661

3ماجستيرالقشلة11725المثنىذكرظفار محمد يحنر327403

4ماجستيرالقشلة11725المثنىذكركرار سعد كاظم327228

5ماجستيرالقشلة11725المثنىذكرازهر محمد بربير257409

6بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكراديب عزيز انعاس257609

7بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرمسافر عبدهللا ادويش257365

8بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعباس كاظم عبدالرضا327184

9بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكررحيم سايل شغيب256078



10بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعمران حاكم جاسم475769

11بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعلي عزيز انعاس256073

 علي257293
ى 12بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعلي حسير

13بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكروسام جاسم محمد327257

14بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكريعقوب كليف عبادي327192

15بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرحيدر شاكر عباس257542

16بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعلي فريد عبدالعزيز536798

ى401190 17بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرمحمد علي حسير

18بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكراصعيب عراك عبد327249

ى عبيد مسير327212 19بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرحسير

20بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعلي جبار عبد257400

21بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرسعد كاظم حنون401216

22بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعلي محسن سلمان256085

23بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعبدالرزاق طاهر عبد256544

24بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرمسلم خليل يونس350953

25بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرحيدر حمزة بنون283316

26بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعالء جواد مهبش327133

27بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرمحمد عبداالمير عمران256171

28بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرنعيم عاجل علوان256503

29بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكراحمد رياض مجيد257422

30بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرحسن هادي جالب256037

31بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرهاشم عدنان هاشم255787

32بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرسامر محمد جبار257310

33بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعبدالرحمن عبدالرزاق عبدالقادر256089

34بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكراحمد سعد عبد327320

ى يارس عصواد327378 35بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرحسير

ي257172
36بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرسالم دوي    ج راضى

37بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرصادق كاظم نارص327138

38بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرصالح جودة هليب552505

39بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرمحمد عباس حمزة256249

40بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكركرار علي عبدالعالي256616

41بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرحميد مجيد سلمان327351

42بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعلي جعفر نعمة256604

43بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرفهد حرب نعيمة255078

44بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعمار حسون عبداالمير256609

45بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرسامي كريم جاسم257078

ل ناهي350796 ى 46بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعماد ميى

47بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعادل امر محمد نافع327158

ى256146  زهير حسير
48بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرمصطفى

49بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعباس سامي شاكر256567

50بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكريوسف هاشم لفته536808

51بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرحليم رحيم جبير350015

52بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرسالم علي كومان552488

ي جي 401151
53دبلومالقشلة11725المثنىذكرمحمد شمجى

54دبلومالقشلة11725المثنىذكرسلمان محمد طاهر401200



55دبلومالقشلة11725المثنىذكراحمد كامل عبد257317

56دبلومالقشلة11725المثنىذكرعلي محمد ناهي257227

57دبلومالقشلة11725المثنىذكرهاتف عبدالرضا سعد256179

58دبلومالقشلة11725المثنىذكرحيدر حسن عبدالرضا256346

59دبلومالقشلة11725المثنىذكروسام محسن شهيد327386

ى عطية عجيل257383 60دبلومالقشلة11725المثنىذكرحسير

61دبلومالقشلة11725المثنىذكرعماد عبدالكاظم نارص255883

62دبلومالقشلة11725المثنىذكرمحمد جاسم حسون257404

63دبلومالقشلة11725المثنىذكرعلي حسن نعوم256557

64دبلومالقشلة11725المثنىذكرمحمد قاسم محمد257262

65دبلومالقشلة11725المثنىذكرفالح كاظم حنون257435

66دبلومالقشلة11725المثنىذكرعلي فتجي عبدالعزيز257374

67دبلومالقشلة11725المثنىذكراحمد ستار فهد321163

68دبلومالقشلة11725المثنىذكرعادل جبار جوعان536793

ى جاسم475779 69دبلومالقشلة11725المثنىذكرعلي حسير

70دبلومالقشلة11725المثنىذكرمقداد علي حسن327314

71دبلومالقشلة11725المثنىذكرهيوا محمد محمود256235

72دبلومالقشلة11725المثنىذكرانمار جواد كاظم327262

73دبلومالقشلة11725المثنىذكرعلي جياد مطرود552494

74دبلومالقشلة11725المثنىذكرعمار فالح حسن256164

75دبلومالقشلة11725المثنىذكرزياد محمد بربير256049

76دبلومالقشلة11725المثنىذكرعقيل جبار زغير327285

77إعداديةالقشلة11725المثنىذكراسامة محمد جاسم255814

78إعداديةالقشلة11725المثنىذكرقاسم عمران نارص256582

1ماجستيرالقشلة11725المثنىذكرمحمود صالح رشاد255024

ى عطشان257558 2بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعباس عبدالحسير

3بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرمحمد عصام عبدهللا256311

4بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرحسن نعمه عبد327201

5بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعقيل رسول بريد257032

6بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرحيدر جواد عبدالكاظم256270

7بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرمثنى عبدالكاظم نارص256317

8بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرسامي حمزة خواف257554

9بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكريارس نجاح جادر471671

10بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعالء نعيمة غافل256257

ي255929
ي عبدالسالم هابى

11بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرهابى

12بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرحبيب جاسم حميدي255763

13بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكركسار عالوي مطر257249

14بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرحسن كامل عناد256129

15بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرمحمد عبدالرضا يوسف256332

16بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرمحمود محمد بربير554888

17بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكراحمد صباح مهبش256447

18بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعلي عبدالكريم سعدون256058

19بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعلي عادل رحيم257044

20بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرحسن عبداالمير حبيب256226

21بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرسعد جاسم نعيم257115



22بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكراحمد هالوي ريكان256184

ى ادويش257515 23بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكركرار عبدالحسير

24بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرمرتضى ميثم حميد257271

25بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرسيف جاسب عويد471606

26بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرهاشم عطية حزام351122

27بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرهاشم علي حسن257486

28بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرغانم كريم جياد471642

29بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكراركان طالب عباس351211

30بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرحاتم رحيم جبير327164

31بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكروعود رزاق كاظم256322

32بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكررضا نجاح جادر475784

33بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعلي عبود منصور401268

34بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرحيدر رزاق كاظم255959

35بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرحسن جبار عوض255795

36بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرمنتظر احمد جي 537360

37بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرامير عباس ابوسودة256545

38بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكراحمد عبدالرزاق طاهر256536

39بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكروليد صاحب فاضل257454

ي حميد نغيمش255990
40بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرتف 

41بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعباس ابراهيم محمد536810

ي255034
42بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعلي قاسم باسر

43بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرحسن جابر هاشم327171

44بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرسعد عودة خشان256044

45بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعباس عبدالرزاق طاهر256297

 عواد جثير350237
46بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرمصطفى

47بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكركريم ابراهيم خليل256004

48بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرمصطفى طالب عباس327142

49بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرنارص شهد ثجيل537263

50بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرمرتضى سعد جهاد257475

51بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكراياد كاظم شهيد327359

ى257233 52بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرحمود شتيوي حسير

53بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكراحمد غالب عبدالزهرة536801

54بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعامر مجيد سلمان257467

55بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعادل عباس جواد255315

56بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرحبيب رسول شاكر351089

57بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرمحمد عدنان هاشم256151

58بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعلي حسن عطية554894

59بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرمرزوق كريم جياد475743

60بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرثامر عباس ثامر256565

61بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكراحمد عباس جواد350057

62بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرحسن علي صياح257085

ى255448 63بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعبدالحسن نارص حسير

64بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرعباس عبدالرضا يوسف256059

65بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرصادق عبداللطيف غالي256598

66بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكراحمد حسن هاشم257127



67بكالوريوسالقشلة11725المثنىذكرسالم علي نعمة255944

68دبلومالقشلة11725المثنىذكركريم منصور حمود257349

69دبلومالقشلة11725المثنىذكرعلي بريد عوض255045

70دبلومالقشلة11725المثنىذكراسامة حويزة غياض256562

يف حميد ثامر327218 71دبلومالقشلة11725المثنىذكررسر

72دبلومالقشلة11725المثنىذكرسعد مجيد سلمان257446

ي257282
73دبلومالقشلة11725المثنىذكرعلي قاسم داسر

ى عبد كاظم256574 74دبلومالقشلة11725المثنىذكرحسير

75دبلومالقشلة11725المثنىذكرحسن علي عبدالرزاق257342

76دبلومالقشلة11725المثنىذكرعباس فاضل طحيور537382

ي351292
ى قاسم باسر 77دبلومالقشلة11725المثنىذكرحسير

78دبلومالقشلة11725المثنىذكرعباس كاظم عبد256580

79دبلومالقشلة11725المثنىذكراحمد حميد كاظم401139

80دبلومالقشلة11725المثنىذكرعلي نعيم سلمان257519

81دبلومالقشلة11725المثنىذكرصالح مهدي زغير401248

82دبلومالقشلة11725المثنىذكرعلي اكي  جواد كاظم256115

83إعداديةالقشلة11725المثنىذكرعبدهللا سالم دوهان440898

84إعداديةالقشلة11725المثنىذكركاظم رزاق كاظم256026

85إعداديةالقشلة11725المثنىذكرزين العابدين نارص سوادي255658

 سامي عبود256438
86إعداديةالقشلة11725المثنىذكرمصطفى

ى عبدالكريم سعدون537286 87إعداديةالقشلة11725المثنىذكرحسير

88إعداديةالقشلة11725المثنىذكرسجاد سلمان فلغوص255385

89إعداديةالقشلة11725المثنىذكرمهدي صالح جودة254832

90إعداديةالقشلة11725المثنىذكرسجاد حميد جبار350533

91إعداديةالقشلة11725المثنىذكرعلي عدنان هاشم255742

92إعداديةالقشلة11725المثنىذكرعالء تكليف متعب255517

ى255202 93إعداديةالقشلة11725المثنىذكرمنتظر علي عبدالحسير

ي401225
94إعداديةالقشلة11725المثنىذكرمصطفى محمد شمجى

95إعداديةالقشلة11725المثنىذكرغدير عيىس جهادي254769

ي مهدي255907  حرب 
ى 96إعداديةالقشلة11725المثنىذكرحسير

97إعداديةالقشلة11725المثنىذكرعلي سلمان محمد350347

ى حسن كاظم350488 98إعداديةالقشلة11725المثنىذكرحسير

99إعداديةالقشلة11725المثنىذكرحيدر عبداالمير مبدر255150

ى طحيور255192 100إعداديةالقشلة11725المثنىذكرعلي حسير

101إعداديةالقشلة11725المثنىذكرسيف الدين سامر احمد256599

102إعداديةالقشلة11725المثنىذكركرار محيل جي 350124

103إعداديةالقشلة11725المثنىذكرماهر نعيم عوض255232

104إعداديةالقشلة11725المثنىذكرسجاد احمد عيدان255428

ى جي 256288 105إعداديةالقشلة11725المثنىذكرعلي تحسير

ى مهدي254886 106إعداديةالقشلة11725المثنىذكرادريس حسير

107إعداديةالقشلة11725المثنىذكرحسن هادي مدلول346009

108إعداديةالقشلة11725المثنىذكرامير سعد جي 255858

109إعداديةالقشلة11725المثنىذكراحمد حازم خزن256620

ى هادي جالب537371 110إعداديةالقشلة11725المثنىذكرحسير

111إعداديةالقشلة11725المثنىذكرحسن رزاق عبد255751



112إعداديةالقشلة11725المثنىذكراكرم ناظم عبد475773

113إعداديةالقشلة11725المثنىذكركرار نارص سوادي256200

114إعداديةالقشلة11725المثنىذكراحمد سامي شاكر256110

ي عبد254897
115إعداديةالقشلة11725المثنىذكرعايد هابى

116إعداديةالقشلة11725المثنىذكرحيدر سامر احمد255181

ى255282 117إعداديةالقشلة11725المثنىذكرعلي نارص حسير

118إعداديةالقشلة11725المثنىذكرمنتظر عدنان حمزة349795

119إعداديةالقشلة11725المثنىذكررحيم جياد كاظم537325

120إعداديةالقشلة11725المثنىذكرعلي غياض فرج393467

121إعداديةالقشلة11725المثنىذكرجعفر رافد جميل256451

122إعداديةالقشلة11725المثنىذكررعد شاكر عباس254852

123إعداديةالقشلة11725المثنىذكرمحمدالباقر رافد جميل256506

124إعداديةالقشلة11725المثنىذكرمرتضى ناجح خضى254904

ي255815 125إعداديةالقشلة11725المثنىذكرعادل عبدهللا صي 

126إعداديةالقشلة11725المثنىذكررائد جميل حمادي255827

 علي255252
ى 127إعداديةالقشلة11725المثنىذكرسيف حسير

128إعداديةالقشلة11725المثنىذكراحمد رحيم سايل255715

ي255348
129إعداديةالقشلة11725المثنىذكرمرتضى رسي    ح مخيفى

130إعداديةالقشلة11725المثنىذكرسجاد احمد جي 349957

131إعداديةالقشلة11725المثنىذكرمحمد جواد كاظم351065

132إعداديةالقشلة11725المثنىذكرمحسن رسول شاكر350839

ى شاكر عجيل255299 133إعداديةالقشلة11725المثنىذكرحسير

 صالح عبدالعالي327294
134إعداديةالقشلة11725المثنىذكرمرتضى

ي396458
135إعداديةالقشلة11725المثنىذكرمرتضى محمد شمجى

136دبلومالقشلة11725المثنىذكرميثم جياد مطرود257478

137دبلومالقشلة11725المثنىذكرعالء محمدعلي سلمان256470

ى جاسم محمد401110 138إعداديةالقشلة11725المثنىذكرحسير

1ماجستيرالقشلة11725المثنىأننىسهاد جياد مطرود488320

2ماجستيرالقشلة11725المثنىأننىازهار امر محمد نافع327151

3بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىسناء مهدي منصور257439

4بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىلمياء امر محمدنافع488321

ق سالم عبود327274 5بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىاستي 

6بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىمنار سعد رحيم327309

7بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىسليمة عيدان جي 257255

8بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىاحالم عبدالرضا عزوز488323

9بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىربيعة كامل عطية257392

10بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىصفاء جواد كاظم327369

11بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىاالء جاسم حبيب471635

ى فيصل هويدي401125 12بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىبشر

13بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىابرار عبدالكريم جبار552469

14بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىزهراء حسن عسور256509

15بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىنور عبدالكريم سعدون377846

16بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىاسيل جواد كاظم552454

17بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىهند محمد ثامر552475

18بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىروى جواد كاظم552480



19بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىصابرين جبار عبد552526

20دبلومالقشلة11725المثنىأننىعتاب ابراهيم زاير256176

21دبلومالقشلة11725المثنىأننىبتول معيوف جاسم256155

 علي536796
ى 22دبلومالقشلة11725المثنىأننىاسيل حسير

23دبلومالقشلة11725المثنىأننىحميدة كاظم نعوم327176

24دبلومالقشلة11725المثنىأننىسندس كاظم مهدي327268

ى256279 اقبال علي حسير
25إعداديةالقشلة11725المثنىأننى

26إعداديةالقشلة11725المثنىأننىايالف شاكر هاشم256442

ى256484 ندى علي عبدالحسير
1بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننى

2بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىسج  حمزة غازي401161

3بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىزمن نعيم منصور327239

ى عطية256628 4بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىهدير حسير

5بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىنور قاسم حمزه257415

ى256633 6بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىمنى غانم حسير

7بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىاسماء داخل مهدي257287

ل ناهي327236 ى 8بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىميعاد ميى

بسمة علي حسن257300
9بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننى

10بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىضج ناجح خضى488319

11بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىدنيا جاسم عبدالحمزة351012

12بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىغفران حمزة عبدالزهرة255773

13بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىهدى سلمان محمد475746

ى محيسن327336 14بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىلقاء حسير

لقاء علي عطيه350388
15بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننى

ي257600  صلين 
ى 16بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىعلياء حسير

17بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىسماح عيىس جهادي327394

18بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىنغم احمد جي 327301

19بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىفاطمة نجاح جادر257570

20بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىبيداء شمران كاظم256121

21بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىسماء عدنان هاشم257327

22بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىعذراء حسن سهر256600

23بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىضج حسون عبداالمير256623

24بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىزهراء مهدي سالم256262

25بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىزينب جبار عوض255775

26بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىهبة حبيب صادق327328

ي401259
27بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىرقية عدنان هابى

ى عبد كاظم256066 28بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىحنير

ى رزاق كاظم257050 29بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىبشر

30بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىايمان جبار عوض255779

ي حسن255120
31بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىنور راضى

32بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىزهراء علوان يونس351352

33بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىشيماء جواد كاظم257357

34بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىزهراء سالم جاسم536814

ى257592 رفل تركي مفي 
35بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننى

36بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىكاثرين عطية سماوي257218

37بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىنور جواد كاظم350180



ى256584 38بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىايمان غانم حسير

39بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىدعاء يحنر مهدي254960

40بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىكوثر رحيم سايل257276

ى رحيم سايل257057 41بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىحنير

ى471624 42بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىفاطمة عبدهللا عبدالحسير

43بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىزينب كاظم عبد256591

44بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىازهار طالب عبدالحسن475757

45بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىنور عبدالصاحب عبدالكريم256455

46بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىاديان حيدر امير351257

47بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىشهد جاسب عويد537405

48بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىحوراء حسون عبداالمير257528

49بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىفدك خزعل كاطع406032

50بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىمروة جميل عبود257072

جنان سامي كريم256138
51بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننى

52بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىانعام احمد خليل350877

ى255784 53بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىحوراء عبدالزهرة حسير

منار علي حسن256101
54بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننى

ي عبد255597
55بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىهبة هابى

56دبلومالقشلة11725المثنىأننىزينب علي نعمة256478

57دبلومالقشلة11725المثنىأننىزينب ميدان وداعة257064

58دبلومالقشلة11725المثنىأننىهناء غياض جبار257531

59دبلومالقشلة11725المثنىأننىغيداء قاسم غافل536804

ى257333 60دبلومالقشلة11725المثنىأننىمروه نعمان حسير

61دبلومالقشلة11725المثنىأننىرسوة عبدهللا كريم488317

62دبلومالقشلة11725المثنىأننىزهراء سمير عباس257243

ي256630
 
63دبلومالقشلة11725المثنىأننىزهراء اياد ارزوق

ى256299  علي حسير
ى 64دبلومالقشلة11725المثنىأننىبنير

يف350287 65دبلومالقشلة11725المثنىأننىدعاء جفات رسر

66دبلومالقشلة11725المثنىأننىنغم فاضل عيدان350575

شيماء كريم علي257459
67دبلومالقشلة11725المثنىأننى

68دبلومالقشلة11725المثنىأننىفاطمة محمد عبدالرضا257548

69دبلومالقشلة11725المثنىأننىدعاء جاسم كاظم257134

70دبلومالقشلة11725المثنىأننىنرجس عالء هاتف256549

71دبلومالقشلة11725المثنىأننىهويدا فرج عطية349901

72إعداديةالقشلة11725المثنىأننىمريم سمير عباس254867

73إعداديةالقشلة11725المثنىأننىايمان عباس كريم255137

74إعداديةالقشلة11725المثنىأننىفاطمة كاظم عبدالخضى255683

75إعداديةالقشلة11725المثنىأننىتبارك ناظم عبد475973

ى عطية256039 76إعداديةالقشلة11725المثنىأننىاسيل حسير

77إعداديةالقشلة11725المثنىأننىحوراء داخل مهدي255242

78إعداديةالقشلة11725المثنىأننىايمان جي  حايس327355

79إعداديةالقشلة11725المثنىأننىكوثر محمد عبدالرضا327342

80إعداديةالقشلة11725المثنىأننىحوراء رائد هالل554899

81إعداديةالقشلة11725المثنىأننىرغد حسن جواد255769

ى جواد عبدالكاظم256246 82إعداديةالقشلة11725المثنىأننىبنير



83إعداديةالقشلة11725المثنىأننىرسل خضير طه255533

84إعداديةالقشلة11725المثنىأننىحوراء صالح شاوي350092

85إعداديةالقشلة11725المثنىأننىعذراء سعيد فضل185087

86إعداديةالقشلة11725المثنىأننىدعاء حسن سهر256540

87إعداديةالقشلة11725المثنىأننىنرجس احمد حميد396427

88إعداديةالقشلة11725المثنىأننىنور زغير عبدهللا255801

89إعداديةالقشلة11725المثنىأننىاالء حمزة غازي396350

90إعداديةالقشلة11725المثنىأننىعلياء باسم هاشم256125

91إعداديةالقشلة11725المثنىأننىسلوان شاكر عجيل255269

92إعداديةالقشلة11725المثنىأننىارساء سامر احمد255474

93إعداديةالقشلة11725المثنىأننىسارة سعد شنان255696

94إعداديةالقشلة11725المثنىأننىحوراء عبدالكريم عزيز536806

95إعداديةالقشلة11725المثنىأننىتبارك رحيم سايل255842

ى عطية256546 96إعداديةالقشلة11725المثنىأننىهديل حسير

97إعداديةالقشلة11725المثنىأننىختام سعدون خواف254918

98إعداديةالقشلة11725المثنىأننىتبارك جواد عبدالكاظم256220

ي187220
 
ى اياد ارزوق 99إعداديةالقشلة11725المثنىأننىام البنير

100إعداديةالقشلة11725المثنىأننىزهراء جاسب عويد537396

101بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىافراح نجم عبود255971

ان جبار256587 102بكالوريوسالقشلة11725المثنىأننىمنى حير

1ماجستيرالنض11726المثنىذكرعادل يارس كاظم323445

2ماجستيرالنض11726المثنىذكرواثق قاسم جبير50215

3ماجستيرالنض11726المثنىذكرعلي ناجح عبدالزهره50590

 علي محمد50323
ى 4ماجستيرالنض11726المثنىذكرحسير

5ماجستيرالنض11726المثنىذكرعلي عبدالكاظم محيسن404136

6ماجستيرالنض11726المثنىذكرمحمد قيس مبدر50190

7ماجستيرالنض11726المثنىذكراحمد محمد كنان50280

8ماجستيرالنض11726المثنىذكرحيدر قيس مبدر404062

9بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعلي والي فرهود323129

10بكالوريوسالنض11726المثنىذكررحيم موس عبود50563

11بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحيدر باسم حداوي403740

ى323570 12بكالوريوسالنض11726المثنىذكريوسف حمزة حسير

13بكالوريوسالنض11726المثنىذكراحمد جبار نغماش403938

14بكالوريوسالنض11726المثنىذكرفارس جوان عبد471287

15بكالوريوسالنض11726المثنىذكرفواز سالم عليوي50584

ي474620
16بكالوريوسالنض11726المثنىذكررائد عبدهللا راضى

17بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعلي غازي امطير403908

18بكالوريوسالنض11726المثنىذكرطارق قاسم جبير50602

19بكالوريوسالنض11726المثنىذكروليد ناظم هالل403854

 علي جي 119882
ى 20بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحسير

21بكالوريوسالنض11726المثنىذكررائد عبد غازي50638

22بكالوريوسالنض11726المثنىذكراحمد عباس كاظم325465

23بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمالك دحام عذير50574

24بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعدنان محسن شتيوي373168

25بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعلي بدري خضى50615



26بكالوريوسالنض11726المثنىذكرميثاق معيوف مهدي474936

27بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعلي لفته جبار50654

ى323986 28بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعلي كاظم شاهير

29بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعماد فيصل جالب325368

30بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحيدر صوي    ح محمد50287

31بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحيدر عاضي نارص50580

32بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمحمود شاكر حميدي325414

33بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحيدر محمد فاضل324278

34بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحيدر عبدالرزاق عبد50535

35بكالوريوسالنض11726المثنىذكراحمد قاسم ثجيل403581

36بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحيدر بدري خضى50617

37بكالوريوسالنض11726المثنىذكررياض راتب عباس404023

38بكالوريوسالنض11726المثنىذكرريكان نارص جي 404125

ى فضالة عطية323093 39بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحسير

40بكالوريوسالنض11726المثنىذكراحمد بدري خضى210553

41بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمحمد هادي كاظم498145

ى احمد207600 42بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعلي حسير

43بكالوريوسالنض11726المثنىذكراياد حميد عبد50677

44بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعلي جبار زري323951

ي554992
45بكالوريوسالنض11726المثنىذكراحمد رياض منفى

46بكالوريوسالنض11726المثنىذكرامجد نعيم صكبان474873

47بكالوريوسالنض11726المثنىذكرصادق جميل عبداالمير50643

48بكالوريوسالنض11726المثنىذكرسعد عبدهللا زغير50327

ى سفيح324259 49بكالوريوسالنض11726المثنىذكركرار حسير

ي323455
ى راضى 50بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعلي عبدالحسير

51بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمصطفى محمد عبدالزهره207594

52بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمحمد عبدالعزيز هليل474897

ي50682
53بكالوريوسالنض11726المثنىذكراحمد علي ثوينى

54بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمحمد غالب عبداالمير498316

55بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعلي حسن باقر50577

56بكالوريوسالنض11726المثنىذكراحمد وهاب طالب403897

57بكالوريوسالنض11726المثنىذكركرار رعد مطر50220

58بكالوريوسالنض11726المثنىذكرظفر رافد قاسم50670

59بكالوريوسالنض11726المثنىذكرخالد حسن مكتوب119712

60بكالوريوسالنض11726المثنىذكرفاضل حسن مناور119895

61بكالوريوسالنض11726المثنىذكرسجاد ورد غالي50667

62بكالوريوسالنض11726المثنىذكروسام عباس مجهول50613

63بكالوريوسالنض11726المثنىذكرفرقان صاحب مجيد50587

64بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحيدر رعد مطر50208

ي جبار نغماش404464
65بكالوريوسالنض11726المثنىذكرراضى

66بكالوريوسالنض11726المثنىذكرامير جمعة سفاح323245

ى373296 67بكالوريوسالنض11726المثنىذكرصباح راشد حسير

68بكالوريوسالنض11726المثنىذكرغزوان عبدالستار جبار50648

69بكالوريوسالنض11726المثنىذكرزين العابدين محسن فنجان474915

70بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعلي ادغيم رداد210834



71بكالوريوسالنض11726المثنىذكرسعد عامر جبار50293

72بكالوريوسالنض11726المثنىذكرامجد وهاب طالب323357

73بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمحمد جمعة كريم403885

ي جاسم120203
ى شابى 74بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحسير

75بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحيدر مهدي احمد325598

ى رحيم خضى373942 76بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحسير

77بكالوريوسالنض11726المثنىذكرسجاد حمزة عزيز404101

ى حمزة كاظم50560 78بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحسير

79بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحيدر حبيب علي325612

80بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمحمد جبار حرج323842

81بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمحمد نارص عطشان323178

ى قاسم وبدان207602 82بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحسير

ي هاشم كاظم403779
83دبلومالنض11726المثنىذكرماضى

84دبلومالنض11726المثنىذكرفاضل عبدالخضى محمد404160

ى372711 85دبلومالنض11726المثنىذكروميض علي شنير

ى474672 86دبلومالنض11726المثنىذكرسعد عبدالرزاق حسير

87دبلومالنض11726المثنىذكرعلي جبار موس50298

88دبلومالنض11726المثنىذكرمثنى صباح عبدالكريم323589

89دبلومالنض11726المثنىذكرسعيد صاحب كاظم50339

90دبلومالنض11726المثنىذكرعالء جواد كاظم210608

91دبلومالنض11726المثنىذكررواد جاسم محمد403699

92دبلومالنض11726المثنىذكرهادي هاشم سلطان50652

93دبلومالنض11726المثنىذكرسالم ناظم لفته211176

94دبلومالنض11726المثنىذكرمهدي فضالة عطية323026

ي50334
95دبلومالنض11726المثنىذكرفالح فرج راضى

ي جي 323880
96دبلومالنض11726المثنىذكرسمير شمجى

97دبلومالنض11726المثنىذكرحيدر عبداالمير ناهي372940

ى ابراهيم عبدهللا120235 98دبلومالنض11726المثنىذكرحسير

ى50565 99دبلومالنض11726المثنىذكرخالد عايد حسير

100دبلومالنض11726المثنىذكرفؤاد حمد ميلح50626

101دبلومالنض11726المثنىذكرعلي كريم عليوي50689

102دبلومالنض11726المثنىذكراسعد سلمان ديثان50302

ى جاسم حبيش322991 103دبلومالنض11726المثنىذكرحسير

104دبلومالنض11726المثنىذكرجابر نوري واجد211016

105دبلومالنض11726المثنىذكرعلي عبداالمير اهبيس119897

ى حتحوت50624 106دبلومالنض11726المثنىذكرفاضل غي 

107دبلومالنض11726المثنىذكرعماد كامل صالح323607

108دبلومالنض11726المثنىذكرمالك عوض حويش373571

ى عزيز373213 109دبلومالنض11726المثنىذكركاظم حسير

ى فاضل محمد554974 110دبلومالنض11726المثنىذكرحسير

111دبلومالنض11726المثنىذكرهادي علي هادي210541

112دبلومالنض11726المثنىذكركرار صالح عبد50185

113دبلومالنض11726المثنىذكرعادل ناظم لفته50660

114دبلومالنض11726المثنىذكرحازم عواد مزعل373509

 تركي210644
ى 115دبلومالنض11726المثنىذكرمرتضى عبدالحسير



116دبلومالنض11726المثنىذكرعلي حامد محمد50571

117دبلومالنض11726المثنىذكرنعيم عاجل جعاري211297

ان50611 118دبلومالنض11726المثنىذكرعلي كريم مير

119دبلومالنض11726المثنىذكراحمد جواد كاظم210779

120دبلومالنض11726المثنىذكرمحمد ناظم لفته210603

ى هاشم كاظم551615 121دبلومالنض11726المثنىذكرحسير

122دبلومالنض11726المثنىذكرمهند مسير فهد551590

ى عزيز372827 123دبلومالنض11726المثنىذكرمنتظر حسير

124دبلومالنض11726المثنىذكرحيدر راهي نعيمة50553

125دبلومالنض11726المثنىذكروسام علي حمود50609

126دبلومالنض11726المثنىذكرخالد خضير جالي323906

127دبلومالنض11726المثنىذكرجاسم محمدعلي مطرود50539

128دبلومالنض11726المثنىذكرصاحب مزهر خويط498438

ون50635 129إعداديةالنض11726المثنىذكرعمار يارس زغير

130إعداديةالنض11726المثنىذكرميثم نعوم صالح119709

131إعداديةالنض11726المثنىذكرعلي نصار رسول50629

132إعداديةالنض11726المثنىذكررحيم خضى عباس373642

133إعداديةالنض11726المثنىذكرسجاد عبد جابر50679

ى119847 134إعداديةالنض11726المثنىذكرعالء جابر حسير

ى خضير50793 1بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعباس ياسير

2بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعباس خالد جواد324056

3بكالوريوسالنض11726المثنىذكرامير عزيز جاسم50782

4بكالوريوسالنض11726المثنىذكربشير عبداالمير ناهي498122

ى جليل عبد373927 5بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحسير

ى73641 6بكالوريوسالنض11726المثنىذكرهادي عايد حسير

7بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعلي نزار عبدهللا403759

8بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمحمد نصار رسول119687

يف392065 9بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمرتضى دايم رسر

10بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمصطفى عباس جبار50690

11بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحسن علي كاظم323969

12بكالوريوسالنض11726المثنىذكرنور جمعة كريم404007

13بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحاكم تركي عمار323120

ى حياوي فرحان119802 14بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحسير

15بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعبدالرحمن نعمة ساجت474605

16بكالوريوسالنض11726المثنىذكرفاهم فيصل شداد50507

ى مسافر50709 17بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعلي عبدالحسير

18بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمحمد حسن سيار50715

19بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعلي عادل خليف119552

20بكالوريوسالنض11726المثنىذكرسجاد جواد كاظم119835

21بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعلي راهي نعيمة50703

22بكالوريوسالنض11726المثنىذكركمال سامي صخيل73749

23بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمصطفى مشاي مجوخ325477

24بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمحمد مهدي احمد372972

25بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمحمد طالب موس471316

ى خالد جواد324076 26بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحسير



ى ارحيم سوادي50501 27بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحسير

28بكالوريوسالنض11726المثنىذكراحمد مهدي احمد212367

29بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمحمود رياض محمد73768

30بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعقيل هاشم نارص50712

غام ابراهيم حمد324290 31بكالوريوسالنض11726المثنىذكررصى

32بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمحمد نارص علي50779

ي474886  عناد حرب 
33بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمصطفى

34بكالوريوسالنض11726المثنىذكرماهر هاشم كريم119629

35بكالوريوسالنض11726المثنىذكررافد كريم فاضل50695

36بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمحمد مجيد فرج372790

37بكالوريوسالنض11726المثنىذكرهادي فضاله حمزه474792

38بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمصطفى احمد عاضي73595

ى119538 39بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحمد عايد حسير

40بكالوريوسالنض11726المثنىذكربسام ستار حسن119637

 علي رسول73619
ى 41بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحسير

42بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعلي محيل مسعود50783

ى سفيح325629 43بكالوريوسالنض11726المثنىذكرسجاد حسير

44بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحسن ناظم لفته210621

45بكالوريوسالنض11726المثنىذكرضياء عبدالكريم جابر119839

ي كاظم323924
 
ى شوق 46بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحسير

47بكالوريوسالنض11726المثنىذكراحمد هاشم عبد50516

48بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمحمد حبيب كامل373173

49بكالوريوسالنض11726المثنىذكركاظم حسن كاظم373541

50بكالوريوسالنض11726المثنىذكركرار حمد ميلح50489

51بكالوريوسالنض11726المثنىذكراحمد صابر فرحان210631

52بكالوريوسالنض11726المثنىذكرخالد محمود عودة373078

53بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحيدر وسام كريم73461

ى عدنان بري    ج50738 54بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحسير

55بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعباس فليح محمد373160

56بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمصطفى مديح بهلول207591

57بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحيدر كاظم حمدان73626

58بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمصطفى محمد مطلك404045

59بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعباس سوادي جبار474866

60بكالوريوسالنض11726المثنىذكرليث احمد موس50724

ى حميد عوض373134 61بكالوريوسالنض11726المثنىذكرياسير

ى عدنان عجمي324020 62بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمعي 

63بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعبدالسالم عادل متعب119853

64بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعلي عبدالكريم جابر119667

65بكالوريوسالنض11726المثنىذكركرار علي جخير404001

66بكالوريوسالنض11726المثنىذكرصادق خالد عبدالعزيز325309

67بكالوريوسالنض11726المثنىذكرسلمان سعد صكبان498140

غام عايد هاشم403716 68بكالوريوسالنض11726المثنىذكررصى

ى عباس حمد50722 69بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحسير

70بكالوريوسالنض11726المثنىذكراحمد ساجت فاضل50493

71بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحازم محمدعلي مطرود210600



72بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعلي عواد هالسه73707

ى سفيح325566 73بكالوريوسالنض11726المثنىذكرامير حسير

74بكالوريوسالنض11726المثنىذكرصفاء رحيم عبد73783

75بكالوريوسالنض11726المثنىذكرسجاد سعد علي50773

76بكالوريوسالنض11726المثنىذكرايهاب احمد موس50728

77بكالوريوسالنض11726المثنىذكراحمد عزيز مهدي50513

 سلطان علي120187
78بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمصطفى

79بكالوريوسالنض11726المثنىذكروسام عواد هالوي403842

80بكالوريوسالنض11726المثنىذكركرار رحيم جي 50790

81بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحيدر نضهللا عبدالعباس50523

82بكالوريوسالنض11726المثنىذكرامير علي جواد210569

 علي مرهج119623
83بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمرتضى

84بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمحمد عادل متعب50791

85بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحسن علي رسول73571

86بكالوريوسالنض11726المثنىذكرحيدر حسن دوجى50730

87بكالوريوسالنض11726المثنىذكرمحمد عبدالكريم سوادي50785

88بكالوريوسالنض11726المثنىذكرعباس محمود اسماعيل373791

89بكالوريوسالنض11726المثنىذكرسيف سعد علي119585

ى حسن50787 90دبلومالنض11726المثنىذكرحسن حسير

ى323747  علي حسير
ى 91دبلومالنض11726المثنىذكرحسير

92دبلومالنض11726المثنىذكرعالء هادي حسان50794

93دبلومالنض11726المثنىذكرحيدر هادي محمد120208

94دبلومالنض11726المثنىذكركرار عبد نارص120166

ى كامل عبدالزهرة50511 95دبلومالنض11726المثنىذكرحسير

96دبلومالنض11726المثنىذكراحمد كاظم عبيد119807

ي119616
ى فتينى 97دبلومالنض11726المثنىذكرضياء حسير

98دبلومالنض11726المثنىذكرضياء حسن كريمش73588

99دبلومالنض11726المثنىذكركرار محسن كاظم325488

100دبلومالنض11726المثنىذكرصالح فراج صالح323708

ى عبيد كاظم373142 101دبلومالنض11726المثنىذكرحسير

102دبلومالنض11726المثنىذكراحمد فزاع احمد474702

103دبلومالنض11726المثنىذكرحسن جاسم رحيل119530

104دبلومالنض11726المثنىذكرعقيل حمود خضى324207

105دبلومالنض11726المثنىذكرحيدر كامل عبد50697

ى119534 106دبلومالنض11726المثنىذكرعلي عايد حسير

107دبلومالنض11726المثنىذكرحسن كريم نوري73471

108دبلومالنض11726المثنىذكرحمد جابر غالي498288

109دبلومالنض11726المثنىذكركرار داخل اجباري50796

110دبلومالنض11726المثنىذكرطاهر عمران موس325623

111إعداديةالنض11726المثنىذكروليد سعد ونان119717

112إعداديةالنض11726المثنىذكرمحمد رعد نافع119827

113إعداديةالنض11726المثنىذكرسجاد نجيب تكليف392094

114إعداديةالنض11726المثنىذكرعلي عنيتل داخل210582

115إعداديةالنض11726المثنىذكرباقر محمد عبيد551571

116إعداديةالنض11726المثنىذكرعبدالعزيز جي  خلف50786



117إعداديةالنض11726المثنىذكركرار واثق قاسم50766

118إعداديةالنض11726المثنىذكريوسف باسم حسن325540

119إعداديةالنض11726المثنىذكرزين العابدين كاظم هادي211189

120إعداديةالنض11726المثنىذكرعلي فاهم محمد73731

121إعداديةالنض11726المثنىذكرصباح قاسم جبير50496

122إعداديةالنض11726المثنىذكرعلي محمد عبد471066

123إعداديةالنض11726المثنىذكرعلي سالم جفجير498277

124إعداديةالنض11726المثنىذكرعلي رياض راتب404032

 علي هادي120278
ى 125إعداديةالنض11726المثنىذكرحسير

126إعداديةالنض11726المثنىذكرمحمد نصير عبدالعزيز120258

ى نزار عبدهللا403750 127إعداديةالنض11726المثنىذكرحسير

128إعداديةالنض11726المثنىذكرحيدر بكلوك دخيل120230

129إعداديةالنض11726المثنىذكرسجاد حميد عبدالحسن373281

130إعداديةالنض11726المثنىذكرمحمد احمد مزهر73540

131إعداديةالنض11726المثنىذكرحسن عبودي كريم325457

ى سوادي جبار392084 132إعداديةالنض11726المثنىذكرحسير

133إعداديةالنض11726المثنىذكرمحمد باسم حسن120213

134إعداديةالنض11726المثنىذكرعبدهللا تاية محاري474908

ى فيصل120136 135إعداديةالنض11726المثنىذكررضا حسير

136إعداديةالنض11726المثنىذكرجابر مليد والي475338

137إعداديةالنض11726المثنىذكرغانم خنفير حمد120265

138إعداديةالنض11726المثنىذكرعلي طارق قاسم373690

139إعداديةالنض11726المثنىذكرعلي حيدر عبدالكاظم210561

140إعداديةالنض11726المثنىذكرعبيده ماجد سيار498310

 علي73468
ى 141إعداديةالنض11726المثنىذكرمرتضى تحسير

142إعداديةالنض11726المثنىذكرغيث عبداالمير ناهي498243

ي498116
ى عدنان هابى 143إعداديةالنض11726المثنىذكرحسير

144إعداديةالنض11726المثنىذكرمهدي صالح عبدهللا391825

145إعداديةالنض11726المثنىذكراحمد تالي عيدان73443

146إعداديةالنض11726المثنىذكرمهدي عماد طاهر373887

147إعداديةالنض11726المثنىذكرعمار تايه اكوش119503

148إعداديةالنض11726المثنىذكرابوالقاسم محمد عبادي119859

ي سوادي210650
149إعداديةالنض11726المثنىذكراحمد مرضى

150إعداديةالنض11726المثنىذكرحيدر عبدهللا معيدي119577

151إعداديةالنض11726المثنىذكرمنتظر عارف عبود50525

ى هادي120243 152إعداديةالنض11726المثنىذكرحسن حسير

 علي جميل119704
ى 153إعداديةالنض11726المثنىذكرحسير

154إعداديةالنض11726المثنىذكرحيدر ماجد رسول119862

155إعداديةالنض11726المثنىذكرمثنى فاضل مرهج498425

156إعداديةالنض11726المثنىذكرعلي عبدالستار هادي325334

157إعداديةالنض11726المثنىذكروسام نعيم زاير120192

158إعداديةالنض11726المثنىذكرجراح غصاب عاجل119507

159إعداديةالنض11726المثنىذكربالل كريم فقير120092

160إعداديةالنض11726المثنىذكرمنتضى حمزة مهاوش50719

ى عباس ثجيل120118 161إعداديةالنض11726المثنىذكرحسير



162إعداديةالنض11726المثنىذكرحيدر موازي عبد119750

163إعداديةالنض11726المثنىذكركرار كامل عبد119987

164إعداديةالنض11726المثنىذكراحمد جاسم رفاس498251

165إعداديةالنض11726المثنىذكرمنتظر موس عبدالرضا212341

166إعداديةالنض11726المثنىذكرمحمد نزار زغير373340

167إعداديةالنض11726المثنىذكرامير عباس حسن119546

168إعداديةالنض11726المثنىذكرصادق فزاع احمد474693

ى رعد نافع50777 169إعداديةالنض11726المثنىذكرحسير

ى محسن مطير120293 170إعداديةالنض11726المثنىذكرحسير

171إعداديةالنض11726المثنىذكرعلي كريم جبير403987

172إعداديةالنض11726المثنىذكرسجاد حسن محمد73604

173إعداديةالنض11726المثنىذكركرار ليث شاكر373817

174إعداديةالنض11726المثنىذكرعبدهللا كاظم هادي210618

175إعداديةالنض11726المثنىذكرمصطفى عارف وناس119815

176إعداديةالنض11726المثنىذكرعلي كاظم عبيد119821

ى حرب عبيد554997 177إعداديةالنض11726المثنىذكرحسير

178إعداديةالنض11726المثنىذكرعباس رحمن كامل474851

179إعداديةالنض11726المثنىذكرعلي كامل عبد120065

 تركي210624
ى 180إعداديةالنض11726المثنىذكرابراهيم عبدالحسير

ى زهير غضبان119644 181إعداديةالنض11726المثنىذكرحسير

ى محمد جبار119779 182إعداديةالنض11726المثنىذكرحسير

183إعداديةالنض11726المثنىذكرعلي كركاوي كريم120083

184إعداديةالنض11726المثنىذكرعلي هيثم نعيم119826

185إعداديةالنض11726المثنىذكرمحمد محسن فنجان50763

ى عوده372745 186إعداديةالنض11726المثنىذكرعلي حسير

187إعداديةالنض11726المثنىذكرمحمد رزاق عبد323894

ى حمزة ساجت211406 188إعداديةالنض11726المثنىذكرامير

189إعداديةالنض11726المثنىذكرعلي ريكان حبيب120147

 علي مزعل120309
ى 190إعداديةالنض11726المثنىذكرحسير

191إعداديةالنض11726المثنىذكراياد سلمان عالوي119501

192إعداديةالنض11726المثنىذكرحيدر عادل خليف119761

193إعداديةالنض11726المثنىذكرمصطفى محمد داخل119660

194إعداديةالنض11726المثنىذكرعلي موازي عبد119679

195إعداديةالنض11726المثنىذكرموس محمد عبيد119696

196إعداديةالنض11726المثنىذكرثامر جوهر ثامر373770

197إعداديةالنض11726المثنىذكرعباس نارص جي 73452

198إعداديةالنض11726المثنىذكرمقتدى علي مرهج498363

199ماجستيرالنض11726المثنىذكرحامد جفات ثجيل404013

200بكالوريوسالنض11726المثنىذكرناهي حسان حرجان50733

201دبلومالنض11726المثنىذكرهيثم نعيم طاهر119571

202دبلومالنض11726المثنىذكرزياد هويدي عبد50717

ى حسن73550 203دبلومالنض11726المثنىذكرلفته عبدالحسير

204دبلومالنض11726المثنىذكرحسن عبد نارص211397

205دبلومالنض11726المثنىذكررياض فضاله حمزه474809

206دبلومالنض11726المثنىذكرصباح رسول حسن471127



1بكالوريوسالنض11726المثنىأننىعجيلة خالوي زكم120048

2بكالوريوسالنض11726المثنىأننىسلوى صبجي ضاجي50351

ي50348
3بكالوريوسالنض11726المثنىأننىمريم مزهر كابى

4بكالوريوسالنض11726المثنىأننىبدرية شالكة كامل50242

5بكالوريوسالنض11726المثنىأننىمروة غالب مهدي324009

6بكالوريوسالنض11726المثنىأننىزهرة ذجر حمد373321

7بكالوريوسالنض11726المثنىأننىزينب رزاق عبود551596

8بكالوريوسالنض11726المثنىأننىعواطف وادي ردام50364

ي عزيز551577 مارب عبدالنن 
9بكالوريوسالنض11726المثنىأننى

10بكالوريوسالنض11726المثنىأننىسعديه عكله مذري50344

ي رعيد حنون50369
11بكالوريوسالنض11726المثنىأننىتهابى

12بكالوريوسالنض11726المثنىأننىمروة صباح فاضل50250

13بكالوريوسالنض11726المثنىأننىنور رزاق كاظم404151

14بكالوريوسالنض11726المثنىأننىبتول فرحان وطن373425

ى رشيد403862 ى حسير 15بكالوريوسالنض11726المثنىأننىحنير

16بكالوريوسالنض11726المثنىأننىرسل كامل هادي323648

ى50360 17بكالوريوسالنض11726المثنىأننىرسى عباس حسير

18بكالوريوسالنض11726المثنىأننىرانيه عادل يارس372766

ى حمود50359 19بكالوريوسالنض11726المثنىأننىانفال ياسير

20دبلومالنض11726المثنىأننىحمدية عباس عسكر471044

21دبلومالنض11726المثنىأننىهيام عبد جابر207593

22دبلومالنض11726المثنىأننىبتول االسمر جبار50362

23دبلومالنض11726المثنىأننىشيماء ممدوح عنصيل50405

24دبلومالنض11726المثنىأننىسلوى عزيز جاسم120025

25دبلومالنض11726المثنىأننىفاطمة كركاوي كريم50276

26دبلومالنض11726المثنىأننىنجاة زغير حمزة119446

27دبلومالنض11726المثنىأننىزينب هاشم عبد210665

28دبلومالنض11726المثنىأننىداليا هاشم عبد323526

29دبلومالنض11726المثنىأننىجنان هادي كاظم50366

30دبلومالنض11726المثنىأننىانتهاء موس خضير50387

31دبلومالنض11726المثنىأننىخديجة غليب دبال499574

32دبلومالنض11726المثنىأننىرحاب يعكوب فتات403797

33دبلومالنض11726المثنىأننىنور جبار فرج323404

34دبلومالنض11726المثنىأننىايمان فيصل وساف207601

35دبلومالنض11726المثنىأننىنشين حسان عبد474565

نادية ورد غالي551564
36دبلومالنض11726المثنىأننى

37إعداديةالنض11726المثنىأننىنضال فرحان يونس50355

38إعداديةالنض11726المثنىأننىسلوى خالوي زكم325324

39إعداديةالنض11726المثنىأننىافراح مظلوم شعيل119440

40إعداديةالنض11726المثنىأننىحميدة قابل نافع323865

ي373044
41إعداديةالنض11726المثنىأننىكاظمية فرحان هابى

42إعداديةالنض11726المثنىأننىدعاء رزاق كاظم403728

43إعداديةالنض11726المثنىأننىهالة ظاهر علكم372847

1ماجستيرالنض11726المثنىأننىنبا عبدهللا نعمة498108

2ماجستيرالنض11726المثنىأننىسج  محمد عبدالزهرة323216



3ماجستيرالنض11726المثنىأننىزهراء محمود شاكر325406

4بكالوريوسالنض11726المثنىأننىسج  اياد كريم50465

5بكالوريوسالنض11726المثنىأننىامال عباس خضير73493

ى علوان324043 6بكالوريوسالنض11726المثنىأننىزينب حسير

7بكالوريوسالنض11726المثنىأننىبشائر نعيم مشعل119978

ى زياد خلف403872 8بكالوريوسالنض11726المثنىأننىياسمير

زمن عواد علي324028
9بكالوريوسالنض11726المثنىأننى

ى72664 10بكالوريوسالنض11726المثنىأننىخلود عايد حسير

11بكالوريوسالنض11726المثنىأننىدعاء حسن كاضي404072

رسل زايد جالي474656
12بكالوريوسالنض11726المثنىأننى

حوراء علي كاظم471201
13بكالوريوسالنض11726المثنىأننى

14بكالوريوسالنض11726المثنىأننىامنة هاشم عطية212346

ى حسن471025 15بكالوريوسالنض11726المثنىأننىبشائر حسير

16بكالوريوسالنض11726المثنىأننىفاطمة عقيل ليسة72711

17بكالوريوسالنض11726المثنىأننىنور نعيم جنحيت50434

18بكالوريوسالنض11726المثنىأننىمريم ساجت فاضل72529

19بكالوريوسالنض11726المثنىأننىرنا جي  خلف72641

20بكالوريوسالنض11726المثنىأننىازهار فاضل عبدالرزاق50532

21بكالوريوسالنض11726المثنىأننىسعاد عبدهللا معيدي73251

ندى علي كاظم372733
22بكالوريوسالنض11726المثنىأننى

23بكالوريوسالنض11726المثنىأننىختام سعد صكر474925

24بكالوريوسالنض11726المثنىأننىزينب فاضل عبدالرزاق50538

ي نارص جي 404110
25بكالوريوسالنض11726المثنىأننىتهابى

26بكالوريوسالنض11726المثنىأننىزهراء مهدي احمد50484

بتول ورد غالي325525
27بكالوريوسالنض11726المثنىأننى

28بكالوريوسالنض11726المثنىأننىوفاء نارص جي 404116

29بكالوريوسالنض11726المثنىأننىهبة عواد جاسم210577

30بكالوريوسالنض11726المثنىأننىسحر سالم نزال324312

31بكالوريوسالنض11726المثنىأننىندى كاظم لطيف73084

32بكالوريوسالنض11726المثنىأننىغفران شعالن عجمي324091

ى ثائر عباس73435 33بكالوريوسالنض11726المثنىأننىحنير

ى صبار نعيمة72567 34بكالوريوسالنض11726المثنىأننىياسمير

35بكالوريوسالنض11726المثنىأننىنور مشاي مجوخ325448

36بكالوريوسالنض11726المثنىأننىصفاء حامد عطيه325434

37بكالوريوسالنض11726المثنىأننىزينب علي كاظم474581

38بكالوريوسالنض11726المثنىأننىزهراء عايد شاكر212313

39بكالوريوسالنض11726المثنىأننىسارة داخل عبدالحمزة119494

40بكالوريوسالنض11726المثنىأننىالطاف شالكة كامل119938

41بكالوريوسالنض11726المثنىأننىازهار اسماعيل فيصل373155

ى73351 42بكالوريوسالنض11726المثنىأننىبشائر عايد حسير

ى ناظم كاظم72703 43بكالوريوسالنض11726المثنىأننىبنير

ى داخل اجباري73153 44بكالوريوسالنض11726المثنىأننىبنير

45بكالوريوسالنض11726المثنىأننىغدير عبدهللا عوض73485

46بكالوريوسالنض11726المثنىأننىعزيزة عبدالرحمن ظاهر373062

47بكالوريوسالنض11726المثنىأننىاسماء ممدوح عنصيل119997



48بكالوريوسالنض11726المثنىأننىامل عامر وثيج325296

ى حسن474571 ى حسير 49بكالوريوسالنض11726المثنىأننىبنير

50بكالوريوسالنض11726المثنىأننىترتيل فيصل حسن72606

51بكالوريوسالنض11726المثنىأننىدعاء مديح نشمي210564

ى سعد جابر73074 52بكالوريوسالنض11726المثنىأننىبشر

ى نارص ثامر73423 53بكالوريوسالنض11726المثنىأننىبنير

54بكالوريوسالنض11726المثنىأننىحنان داخل عباس324324

55بكالوريوسالنض11726المثنىأننىارساء رزاق سعود119948

56بكالوريوسالنض11726المثنىأننىنور جي  خلف73218

57بكالوريوسالنض11726المثنىأننىجنان عوض حمود498103

ايالف علي حمود72628
58بكالوريوسالنض11726المثنىأننى

59بكالوريوسالنض11726المثنىأننىمريم سلمان مهدي120340

60بكالوريوسالنض11726المثنىأننىميعاد طالب خريبط474648

61بكالوريوسالنض11726المثنىأننىسناء عبودي سليبح73503

ى حزام نارص73407 62بكالوريوسالنض11726المثنىأننىحنير

63بكالوريوسالنض11726المثنىأننىنور كريم فرحان323206

64بكالوريوسالنض11726المثنىأننىزهراء جبار رهيف322979

زهراء علي هادي100287
65بكالوريوسالنض11726المثنىأننى

66بكالوريوسالنض11726المثنىأننىسارة كاظم رحيم72690

ي رائد فاضل325343
67بكالوريوسالنض11726المثنىأننىتف 

68بكالوريوسالنض11726المثنىأننىعذراء محمد فاضل323384

ى عبدالعباس كشة73324 69بكالوريوسالنض11726المثنىأننىلجير

70بكالوريوسالنض11726المثنىأننىعذير محسن كاظم325512

71بكالوريوسالنض11726المثنىأننىالهام محسن كاظم373843

72بكالوريوسالنض11726المثنىأننىاسيل يحنر جبار375218

هند رحيم علي474748
73بكالوريوسالنض11726المثنىأننى

ى عودة73103 74بكالوريوسالنض11726المثنىأننىارساء حسير

75بكالوريوسالنض11726المثنىأننىايمان كركاوي كريم72576

76بكالوريوسالنض11726المثنىأننىمروة صبار شعالن73266

غفران علي مرهج554972
77بكالوريوسالنض11726المثنىأننى

78بكالوريوسالنض11726المثنىأننىاسيا كريم حنيون377895

79بكالوريوسالنض11726المثنىأننىرجاء مشاي مجوخ325638

80بكالوريوسالنض11726المثنىأننىسارة هاشم عبد211326

81بكالوريوسالنض11726المثنىأننىارساء نضهللا عبدالعباس73237

82بكالوريوسالنض11726المثنىأننىايمان صباح جريد373358

83بكالوريوسالنض11726المثنىأننىزهراء وسام كريم373179

84بكالوريوسالنض11726المثنىأننىغدير عبدالرحمن ظاهر323502

85بكالوريوسالنض11726المثنىأننىزينب علي جبار73412

86بكالوريوسالنض11726المثنىأننىتبارك انعيم عبد73399

87بكالوريوسالنض11726المثنىأننىزهراء ماجد عبدالكاظم50418

88بكالوريوسالنض11726المثنىأننىرواء فاضل عبدالرزاق210635

89بكالوريوسالنض11726المثنىأننىاشواق كركاوي كريم72648

ى373616 نباء علي حسير
90بكالوريوسالنض11726المثنىأننى

91بكالوريوسالنض11726المثنىأننىرحاب يحنر جبار73228

92بكالوريوسالنض11726المثنىأننىزهراء نضهللا عبدالعباس73244



93بكالوريوسالنض11726المثنىأننىفاطمة محسن صكر474858

94بكالوريوسالنض11726المثنىأننىزينب نعيم عبيد119475

95بكالوريوسالنض11726المثنىأننىزهراء جفات ثجيل403951

96بكالوريوسالنض11726المثنىأننىرواء ممدوح عنصيل119963

97بكالوريوسالنض11726المثنىأننىارساء كسار مهاوش323478

ى50461 98بكالوريوسالنض11726المثنىأننىانوار عايد حسير

99بكالوريوسالنض11726المثنىأننىفاطمة وسام كريم373713

100بكالوريوسالنض11726المثنىأننىايمان هادي حنوف73512

101دبلومالنض11726المثنىأننىحميدة وادي ردام212332

102دبلومالنض11726المثنىأننىافراح سلمان مهدي120401

103دبلومالنض11726المثنىأننىبشائر صاحب طحيور50477

هبة علي جميل323821
104دبلومالنض11726المثنىأننى

105دبلومالنض11726المثنىأننىدعاء حمزة مهاوش119456

106دبلومالنض11726المثنىأننىعتاب يحنر جبار119472

107دبلومالنض11726المثنىأننىدعاء دوالب مسير211347

ى عبد73126 108دبلومالنض11726المثنىأننىهدى حسير

109دبلومالنض11726المثنىأننىزهراء جمال عوض119497

110دبلومالنض11726المثنىأننىمروة شاكر كاظم403930

معالي رزاق عبيد119466
111دبلومالنض11726المثنىأننى

112دبلومالنض11726المثنىأننىعبير نجم عبد210572

113دبلومالنض11726المثنىأننىنوار هاشم عبد207597

114دبلومالنض11726المثنىأننىرسل حامد جواد73337

115دبلومالنض11726المثنىأننىناديه محسن سالم73114

116دبلومالنض11726المثنىأننىرغد عبدالكاظم عبد403834

117دبلومالنض11726المثنىأننىشيماء شاهر فرهود212361

118دبلومالنض11726المثنىأننىهدى سالم خالوي325399

119دبلومالنض11726المثنىأننىنور عبداالمير ناهي323186

هناء صالح علي72499
120دبلومالنض11726المثنىأننى

121دبلومالنض11726المثنىأننىحوراء قاسم محسن474783

ى حرب عبيد73178 122دبلومالنض11726المثنىأننىام البنير

123دبلومالنض11726المثنىأننىايمان ستار جبار50417

124دبلومالنض11726المثنىأننىري  هام حمزة مهاوش119906

ى عادل عزيز212363 125دبلومالنض11726المثنىأننىحنير

اس نعيم جنحيت119952 126دبلومالنض11726المثنىأننىني 

ى خلف حطحوط73260 127دبلومالنض11726المثنىأننىحنير

128دبلومالنض11726المثنىأننىزينب جواد كاظم403810

129إعداديةالنض11726المثنىأننىزينب احمد موس373755

130إعداديةالنض11726المثنىأننىزهراء حميد عبود292402

131إعداديةالنض11726المثنىأننىازل ريكان حبيب120416

132إعداديةالنض11726المثنىأننىسج  حمزة مهاوش120380

شيماء علي عبيد119950
133إعداديةالنض11726المثنىأننى

134إعداديةالنض11726المثنىأننىعفاف قاسم شوكة119949

135إعداديةالنض11726المثنىأننىتبارك حميد عبود292145

مريم منصور علي211367
136إعداديةالنض11726المثنىأننى

137إعداديةالنض11726المثنىأننىاشواق قاسم حسن323933



138إعداديةالنض11726المثنىأننىمنيفة قاسم شوكة73345

139إعداديةالنض11726المثنىأننىزهراء حميد زغير119451

140إعداديةالنض11726المثنىأننىرقية ابراهيم انعيم120328

141إعداديةالنض11726المثنىأننىاروى صباح فاضل119934

142إعداديةالنض11726المثنىأننىهبة فليح حسن119901

143إعداديةالنض11726المثنىأننىندى حميد عبد374013

144إعداديةالنض11726المثنىأننىنوفة سلمان عوض72597

شهد علي جبار119937
145إعداديةالنض11726المثنىأننى

146إعداديةالنض11726المثنىأننىتبارك عبدالرحمن صويلح119941

147إعداديةالنض11726المثنىأننىتبارك احمد كاظم210628

148إعداديةالنض11726المثنىأننىاطياف فاضل عبدالخضى391860

149إعداديةالنض11726المثنىأننىعبير شهاب فاضل119972

اعالن علي عامر72556
150إعداديةالنض11726المثنىأننى

151إعداديةالنض11726المثنىأننىبشائر كاظم نعيثل72619

152إعداديةالنض11726المثنىأننىهدى داخل كاظم120423

153إعداديةالنض11726المثنىأننىزهراء وهاب طالب373019

154إعداديةالنض11726المثنىأننىسماح محسن مطير119931

155إعداديةالنض11726المثنىأننىسارة كسار مهاوش373097

156إعداديةالنض11726المثنىأننىزينب عادل عزيز212328

157إعداديةالنض11726المثنىأننىسىه سالم خالوي325384

158إعداديةالنض11726المثنىأننىرقية فالح رشاش72514

159إعداديةالنض11726المثنىأننىمنال شالكة كامل119935

160إعداديةالنض11726المثنىأننىعذراء سلمان رحيم119478

161إعداديةالنض11726المثنىأننىحوراء رزاق مدلول406038

162إعداديةالنض11726المثنىأننىسج  هاشم كريم119956

ى72589 163إعداديةالنض11726المثنىأننىزهوة والء حسير

164إعداديةالنض11726المثنىأننىايمان رياض عبيد73141

ى هادي حنوف73529 165إعداديةالنض11726المثنىأننىبشر

166إعداديةالنض11726المثنىأننىسج  محمد هادي119910

167إعداديةالنض11726المثنىأننىسارة رسول مزيور210720

168إعداديةالنض11726المثنىأننىهبة كاظم هادي73393

169إعداديةالنض11726المثنىأننىايالف صاحب مزهر498485

170إعداديةالنض11726المثنىأننىايات سمير كامل471052

171إعداديةالنض11726المثنىأننىتبارك حسن كاضي392039

172إعداديةالنض11726المثنىأننىسهام كاظم احمد50452

173إعداديةالنض11726المثنىأننىميسم حزام نارص120359

174إعداديةالنض11726المثنىأننىصفا كامل هادي119957

175إعداديةالنض11726المثنىأننىمنار عارف عبود119944

176إعداديةالنض11726المثنىأننىفاطمة حسن محمد50429

177إعداديةالنض11726المثنىأننىموج وليد بندر119954

178إعداديةالنض11726المثنىأننىاية حسن عبد212320

179إعداديةالنض11726المثنىأننىزينب حبيب كامل119463

180إعداديةالنض11726المثنىأننىزينب كاظم عبيد120369

181إعداديةالنض11726المثنىأننىفاطمة عبدالكاظم بردان119929

مريم ورد غالي373195
182إعداديةالنض11726المثنىأننى



183إعداديةالنض11726المثنىأننىعبير حسن سيار120427

184إعداديةالنض11726المثنىأننىعلياء كسار مهاوش373960

رقية علي عبدالزهرة210589
185إعداديةالنض11726المثنىأننى

186إعداديةالنض11726المثنىأننىري  هام قاسم سالم373664

187إعداديةالنض11726المثنىأننىحوراء جميل حمزة120435

ي424013 188إعداديةالنض11726المثنىأننىنىه مهدي راج 

189إعداديةالنض11726المثنىأننىهناء نارص جي 391880

190بكالوريوسالنض11726المثنىأننىوفاء عبدالكاضم محيسن498209

191بكالوريوسالنض11726المثنىأننىحميده حمزه رحيم325429

192بكالوريوسالنض11726المثنىأننىايمان عبدالرضا فليح73197

193دبلومالنض11726المثنىأننىسناء جبار حرجان212323

ى هادي هاشم119926 194دبلومالنض11726المثنىأننىبشر

ى119943 195دبلومالنض11726المثنىأننىانتصار علوان حسير

196إعداديةالنض11726المثنىأننىفاطمة عبدالحسن عبدالشهيد119917

197إعداديةالنض11726المثنىأننىكوثر علوان سوادي119490

198إعداديةالنض11726المثنىأننىرنا رحيم سلمان373992

ة كاظم شعيل373151 199إعداديةالنض11726المثنىأننىسفير

ي373621 1ماجستيرالمهدي11727المثنىذكرمهند مناف ناج 

2ماجستيرالمهدي11727المثنىذكرلقمان رهيف عطية328178

ى535705 3ماجستيرالمهدي11727المثنىذكراحمد طالب عبدالحسير

4ماجستيرالمهدي11727المثنىذكرعلي محسن تركي373689

 محمد علي188266
5ماجستيرالمهدي11727المثنىذكرمصطفى

6ماجستيرالمهدي11727المثنىذكرعامر حمودي عبدالحسن187599

7دبلوم عاليالمهدي11727المثنىذكروسام عدنان حيدر187679

8بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكررزاق محمد حسون187376

9بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرصالح عبد مذيور187471

10بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكريوسف بدر عباس328027

11بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرفراس كاظم منشد187538

ى نجدي187622 12بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرحازم حسير

13بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكررسول بدر عباس187381

ي327871
14بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكراحمد فيصل تف 

15بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرحيدر محمد زالم406026

16بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكربشار عدنان حيدر187384

17بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرعلي محروث حمد405924

18بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرقاسم محمد عبود189050

19بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكراحمد محمد محيبس187389

20بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرعلي جابر مذبوب405903

ي535669
21بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرفهد عريمش كابى

22بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكروجدي شاكر جودة327811

23بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرزيد عبدهللا صالل478687

24بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرمحمد عبدعلي فليح187589

25بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرحيدر فالح حسن187496

26بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرجواد كاظم علي189023

27بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرنارص مانع بحلوس187375

28بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرعلي سعد سفر188916



29بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكراسامة عبداالئمة جاسم478661

30بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكراحسان عبدالخضى عليوي188905

31بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرعباس سعد ابراهيم187614

32بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرسعد هادي شايب187499

ى328066 33بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكراسماعيل ظاهر حسير

34بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرعلي كامل مرجان189054

35بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرمحمد انهير فرحان513812

36بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكروحيد زهير جاسم479063

هان187503 37بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرمحمد شايع رسر

38بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرحسن عبد مدلول189029

ى شايع187450 39بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكراحمد عبدالحسير

40بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرعلي رحيم سلمان187464

41بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرحسن كاظم علي188257

42بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرمحمد جواد كاظم187670

43بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرمحمد كريم خوين327980

44بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكراحمد كامل مرجان513810

45بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرطارق قاسم حنيوي212472

46بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرسلطان نارص جبير373671

47بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرمخلد اسماعيل حبيب189040

48بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرهيثم عبدهللا غياض188469

49بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرليث اسعد عبد االمير442596

ي عبد العباس328032 50بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرزين العابدين ناج 

51بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكراحمد صالح حسن187380

ى عودة557435 52بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرعباس حسير

53بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرفارس عوده مالح373751

ي373659
ى
54بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرهادي والي داق

ي328117
ى عبدهللا حسوبى 55بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرحسير

 تركي خضى535660
ى 56بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرحسير

ي187374
57بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرعلي عبدهللا حسوبى

58بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرمهند رسول بدر187644

ى بجاي535483 59بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرعلي عبدالحسير

60بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرعلي رعد فيصل535665

61بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرعلي دواس نحيطر188244

62بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكراحمد كريم حنوف513823

ى513800 63بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرعلي عبدالحسن حسير

64بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرسيف قحطان عدنان373732

ى مهدي189045 65بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرخلدون حسير

66بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرعلي مثنى عبدالرؤوف189057

67دبلومالمهدي11727المثنىذكرعبدهللا رهيف عطية212471

68دبلومالمهدي11727المثنىذكرعلي عبدالحسن عبدعلي327667

69دبلومالمهدي11727المثنىذكرسعد كتاب حمدان187318

ى405981 70دبلومالمهدي11727المثنىذكرحيدر نارص عبد الحسير

 علي عبدالحسن187583
ى 71دبلومالمهدي11727المثنىذكرحسير

72دبلومالمهدي11727المثنىذكرمالك صالح ثامر188177

73دبلومالمهدي11727المثنىذكرظافر صاحب كريم187391



74دبلومالمهدي11727المثنىذكرصباح مجوخ والي328339

75دبلومالمهدي11727المثنىذكرعلي قاسم محسن328166

ى ستار حنون187633 76دبلومالمهدي11727المثنىذكرحسنير

77دبلومالمهدي11727المثنىذكرمشتاق عدنان سلمان187492

78دبلومالمهدي11727المثنىذكرجعفر خضير نعمه327998

ى189173 79دبلومالمهدي11727المثنىذكرمحمد كاظم حسير

80دبلومالمهدي11727المثنىذكراحمد حسن جوان187454

81دبلومالمهدي11727المثنىذكرمهند زغير سهر187556

82دبلومالمهدي11727المثنىذكرحيدر عدنان حيدر328364

83دبلومالمهدي11727المثنىذكرعلي ظاهر ستار328043

ى محمد عبد535637 84دبلومالمهدي11727المثنىذكرحسير

85دبلومالمهدي11727المثنىذكرعلي باسم هادي478681

86دبلومالمهدي11727المثنىذكرعالء كاظم محمد535676

87دبلومالمهدي11727المثنىذكراحمد نور عبد328398

88دبلومالمهدي11727المثنىذكرمهند سامي حسان478620

ي535766
89دبلومالمهدي11727المثنىذكربندر والي راضى

90دبلومالمهدي11727المثنىذكرمحمد تركي عطية406005

يف75253 91دبلومالمهدي11727المثنىذكريارس تحرير رسر

ي552356
92دبلومالمهدي11727المثنىذكرمحمد عبدهللا حسوبى

93دبلومالمهدي11727المثنىذكرمحمد قاسم عبدالرؤوف189063

94إعداديةالمهدي11727المثنىذكرعلي كاظم عبدهللا187458

95إعداديةالمهدي11727المثنىذكررمزي عبدالكريم كاظم328286

96إعداديةالمهدي11727المثنىذكرسعد عباس كاظم187486

 علي حميد328225
ى 97إعداديةالمهدي11727المثنىذكرحسير

شاب405886 1ماجستيرالمهدي11727المثنىذكرحيدر محمد رسر

2ماجستيرالمهدي11727المثنىذكركرار عبدهللا بزور391510

3ماجستيرالمهدي11727المثنىذكرحيدر جابر مذبوب189256

4بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرعباس سعيد جاسم188046

5بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرمحمد كريم محسن187525

6بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرعلي جواد عباس189143

7بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرعلي جميل جبار328037

8بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرعمار نعيم بدوي373631

9بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكروليد صاحب خضير189161

10بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرعقيل جاسم طعيمة328405

11بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكراحمد جبار خضير189009

ى373679  علي حسير
ى 12بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرحسير

13بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرعلي جاسم محمد328234

14بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكراكرم علي محروث405918

15بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكراالمير علي كاظم373698

ى187532  منذر حسير
16بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرمصطفى

17بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكررعد صباح حزام189128

ى عاجل188984 18بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرمحمد حسير

ى187535 19بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرمرتضى منذر حسير

20بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرمحمد انعم محسن189263

21بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرعلي نعيم كاظم189196



ى عبدالزهرة رحيم378024 22بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرحسير

23بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرحميد عبار هليل378257

24بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرفراس هالل حسن405952

25بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرعلي جواد كاظم189139

26بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرسيف حيدر نارص189238

27بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرامير ستار حنون189079

ى حمزة188975 28بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكراحمد حسير

ى189192 29بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرعلي كاطع عبدالحسير

30بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرسالم ظاهر ستار328051

31بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكراحمد حاكم هادي187517

ى ضياء شاكر187571 32بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرحسير

33بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكروليد عبدالزهرة رحيم328098

34بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرمحسن عبدعلي فليح327883

35بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرمحمد امجد موس189117

ي عودة535750 36بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرسعد حرب 

37بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرمرتضى مهدي صاحب189011

38بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكروليد خالد كاظم535663

39بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكراحمد علي كاظم187519

40بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرخالد صاحب خضير189149

41بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرمحمد كامل مرجان187575

42بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرمسلم نعمة والي373607

ى مطلك189258 43بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرسجاد حسير

44بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرمهدي جبار مزعل187362

45بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرمهند عباس حسن188931

46بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكراحمد حسن عطيه187329

47بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكراحمد محمود جاسم188979

ى189225  علي حسير
ى 48بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرحسير

49بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكركرار عارف رحيم188475

ي373719 50بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكركرار مناف ناج 

51بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرفراس قاسم شناوة187542

52بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكراسامة قحطان عدنان405876

53بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكررائد جواد هالسة189250

54بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكريارس عبداالمير عبداالمير327821

55بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكراحمد رسول بدر187348

56بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرمصطفى نايف عوده188225

57بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرناظم ناظم نارص187356

58بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرحسن جفات زوه328105

59بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرمصطفى محمد فاضل327795

60بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرعبدهللا نايف ساري189130

61بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكركرار علي نجم327642

62بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكراحمد كاظم عبدون327837

63بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرعمار كريم نارص188971

ى صباح كاظم188956 64بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرحسير

65بكالوريوسالمهدي11727المثنىذكرمحمد يحنر كامل405882

66دبلومالمهدي11727المثنىذكراحمد علوان جوان187522



67دبلومالمهدي11727المثنىذكرمهدي هشام صاحب374256

68دبلومالمهدي11727المثنىذكرمحمد صالح رحيم189123

ى مياح كماز188223 69دبلومالمهدي11727المثنىذكرحسير

70دبلومالمهدي11727المثنىذكرمحمد اسماعيل ظاهر328330

71دبلومالمهدي11727المثنىذكركاظم سمير نعيم513832

72دبلومالمهدي11727المثنىذكروليد كاظم علي189074

ى عودة جبير189232 73دبلومالمهدي11727المثنىذكرحسير

74دبلومالمهدي11727المثنىذكرعلي محسن علي187352

75دبلومالمهدي11727المثنىذكرايوب يوسف سعد188193

ى كاظم عبدون327788 76دبلومالمهدي11727المثنىذكرحسير

ي حمدان405968
77دبلومالمهدي11727المثنىذكرحمدان داسر

78دبلومالمهدي11727المثنىذكرمنتظر كاظم حسان189217

79دبلومالمهدي11727المثنىذكريارس حسون يارس187373

80إعداديةالمهدي11727المثنىذكركاظم كامل مرجان187560

81إعداديةالمهدي11727المثنىذكرعبدالكريم كريم محسن188226

82إعداديةالمهدي11727المثنىذكراسعد صباح حزام188964

83إعداديةالمهدي11727المثنىذكرحيدر جفات زوة406017

84إعداديةالمهدي11727المثنىذكرهادي عبدالهادي عبيد188037

85إعداديةالمهدي11727المثنىذكرعلي شهاب فاضل188094

ي187552
86إعداديةالمهدي11727المثنىذكرمؤمل عبدالكاظم هابى

87إعداديةالمهدي11727المثنىذكرعباس تركي وثيج189199

88إعداديةالمهدي11727المثنىذكرعبدهللا مانع بحلوس328194

89إعداديةالمهدي11727المثنىذكرحيدر ضياء شاكر189020

ى مذبوب كاظم188086 90إعداديةالمهدي11727المثنىذكرحسير

91إعداديةالمهدي11727المثنىذكرعلي امجد موس187359

92إعداديةالمهدي11727المثنىذكرحسن نبيل عبدهللا373644

93إعداديةالمهدي11727المثنىذكركاظم محمد فرج479002

94إعداديةالمهدي11727المثنىذكرعلي محمد جبار189135

ى محمدصالح كاظم187358 95إعداديةالمهدي11727المثنىذكرحسير

ى جاسم محمد328016 96إعداديةالمهدي11727المثنىذكرحسير

ى اسماعيل ظاهر189112 97إعداديةالمهدي11727المثنىذكرحسير

98إعداديةالمهدي11727المثنىذكرمصطفى حكيم وحيد188151

99إعداديةالمهدي11727المثنىذكرعلي جياد يارس188163

ى حيدر نارص189242 100إعداديةالمهدي11727المثنىذكرحسنير

101إعداديةالمهدي11727المثنىذكرعلي جمال هادي187333

102إعداديةالمهدي11727المثنىذكرعلي كريم هاتف374224

103إعداديةالمهدي11727المثنىذكرمحمد كاظم حسان189104

ي189187
104إعداديةالمهدي11727المثنىذكروليد عريمش كابى

ي فضل377983
ى
105إعداديةالمهدي11727المثنىذكرماجد صاق

106إعداديةالمهدي11727المثنىذكرمرتضى رحمان عبيد189219

107إعداديةالمهدي11727المثنىذكرحيدر وسام عبد189099

ى حميد محمد187370 108إعداديةالمهدي11727المثنىذكرحسير

109إعداديةالمهدي11727المثنىذكرزهير سعيد طريف188232

110إعداديةالمهدي11727المثنىذكرعلي خالد كاظم189096

111إعداديةالمهدي11727المثنىذكرعلي رسول بدر188113



ى محمد478708 112إعداديةالمهدي11727المثنىذكرمؤمل حسير

113إعداديةالمهدي11727المثنىذكراحمد زغير محيسن187368

114إعداديةالمهدي11727المثنىذكرحسن عبار هليل377965

ى صادق شاكر188990 115إعداديةالمهدي11727المثنىذكرامير

 حيدر علي189152
116إعداديةالمهدي11727المثنىذكرمرتضى

117إعداديةالمهدي11727المثنىذكرانوار رحيم بدر479044

118إعداديةالمهدي11727المثنىذكركميل ناظم نارص189246

ى535712 ي حسير 119إعداديةالمهدي11727المثنىذكرخالد ناج 

120إعداديةالمهدي11727المثنىذكرحسن جبار سماري374328

121إعداديةالمهدي11727المثنىذكرعباس حسن متعب535726

122إعداديةالمهدي11727المثنىذكرسيف مازن عبداللطيف187364

123إعداديةالمهدي11727المثنىذكرمرتضى فاهم خلف478981

124إعداديةالمهدي11727المثنىذكرحميد خالد عكل188141

ي478655
125إعداديةالمهدي11727المثنىذكرمنصور رزاق مويىسر

126إعداديةالمهدي11727المثنىذكركرار محمد عبد535640

ي187366
127إعداديةالمهدي11727المثنىذكركرار نايف حسوبى

128إعداديةالمهدي11727المثنىذكرمحمد سامي حسان189089

129إعداديةالمهدي11727المثنىذكرحسن علي عبدالحسن189085

130إعداديةالمهدي11727المثنىذكرسيف جبار عبدالحسن479085

131إعداديةالمهدي11727المثنىذكراحمد داخل عريمش536022

132إعداديةالمهدي11727المثنىذكرسيف علي صبار189184

133إعداديةالمهدي11727المثنىذكرمحمد اليذ منادي189260

134إعداديةالمهدي11727المثنىذكرعمار باسم عبدالرؤوف478697

135إعداديةالمهدي11727المثنىذكرمحمد رزاق محمد188996

136إعداديةالمهدي11727المثنىذكركامل فاضل محمد328264

137إعداديةالمهدي11727المثنىذكركاظم جواد عبدالرزاق189212

ى يحنر كامل479096 138إعداديةالمهدي11727المثنىذكرحسير

ي479032 139إعداديةالمهدي11727المثنىذكرعلي كاظم راج 

ى رزاق محمد513846 140إعداديةالمهدي11727المثنىذكرحسير

141إعداديةالمهدي11727المثنىذكرمحمد نعيم كاظم188221

142إعداديةالمهدي11727المثنىذكرسامر عبدالكريم باقر188211

143إعداديةالمهدي11727المثنىذكراحمد حسن مسير188187

144إعداديةالمهدي11727المثنىذكرعباس كاظم عباس374357

145إعداديةالمهدي11727المثنىذكرعباس فاضل احمد328158

146إعداديةالمهدي11727المثنىذكرعبدالكريم عبدهللا خضى373707

 علي حسن373744
147إعداديةالمهدي11727المثنىذكرمصطفى

148إعداديةالمهدي11727المثنىذكرعلي فيصل عباس327661

149إعداديةالمهدي11727المثنىذكرصادق جعفر طالب188100

150إعداديةالمهدي11727المثنىذكراحمد حسن عبدالستار189204

151إعداديةالمهدي11727المثنىذكرعلي وسام طاهر535759

ى باسم محمد535784 152إعداديةالمهدي11727المثنىذكرحسير

153إعداديةالمهدي11727المثنىذكرمحمد خالد كريم513738

154إعداديةالمهدي11727المثنىذكرسيف عادل عبدالجبار327850

ى سعد عبد187548 155إعداديةالمهدي11727المثنىذكرحسنير

ي188215
156إعداديةالمهدي11727المثنىذكرعلي عطاهللا ناسر



157إعداديةالمهدي11727المثنىذكرخالد نايف هندي478703

158إعداديةالمهدي11727المثنىذكرفؤاد حميد يوسف188961

1دكتوراهالمهدي11727المثنىأننىحنان عبدالرضا طاهر187340

علياء علي حسن327646
2ماجستيرالمهدي11727المثنىأننى

ي جي 187696
3بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىوفاء شمجى

4بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىزينة رحيم سلمان328356

5بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىسندس عبدالرضا عبيد373759

6بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىميادة عطية عزرال187693

7بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىهناء خضير حميد327650

8بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىريام عادل عجيل327877

9بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىغفران عبد الحسن محمد478643

ة داخل محمد328088 10بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىامير

11بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىنشين عويد مطر327842

12دبلومالمهدي11727المثنىأننىوفاء محمد حسن187664

مي عزيز طاهر187322
13دبلومالمهدي11727المثنىأننى

شذى علي عجة187345
14دبلومالمهدي11727المثنىأننى

15دبلومالمهدي11727المثنىأننىسعيدة جاسم طعيمة377917

16دبلومالمهدي11727المثنىأننىحنان حميد جابر187651

17دبلومالمهدي11727المثنىأننىشيماء عبدهللا عطية328297

ى189177 18دبلومالمهدي11727المثنىأننىنادية كريم حسير

19دبلومالمهدي11727المثنىأننىبتول عبدهللا حسن187343

20دبلومالمهدي11727المثنىأننىازل اسماعيل حبيب558525

21دبلومالمهدي11727المثنىأننىعناق دوالب مسير328382

ى535690 22دبلومالمهدي11727المثنىأننىعلياء كاظم محمد حسير

23دبلومالمهدي11727المثنىأننىزهراء عبد مدلول187668

24دبلومالمهدي11727المثنىأننىهبة ماجد عبداالمير552334

25إعداديةالمهدي11727المثنىأننىزينب علي حسن478650

 علي189067
ى 26إعداديةالمهدي11727المثنىأننىهيفاء حسير

27إعداديةالمهدي11727المثنىأننىزينب عبدالرضا جويد189166

28إعداديةالمهدي11727المثنىأننىرنا محمد نارص552349

1ماجستيرالمهدي11727المثنىأننىضج ماجد عبداالمير188854

نور علي جواد328323
2ماجستيرالمهدي11727المثنىأننى

3ماجستيرالمهدي11727المثنىأننىاسماء صاحب عبدالعباس188488

ي عودة535755 بشائر حرب 
4ماجستيرالمهدي11727المثنىأننى

حوراء سعد عبدعلي188306
5ماجستيرالمهدي11727المثنىأننى

6ماجستيرالمهدي11727المثنىأننىمروة ستار حنون554951

7بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىهدى صبار نعيمة405964

8بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىزينب حسن متعب535732

9بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىفرح كريم كردي187425

10بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىسمية سهيل بتور405933

11بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىعذراء قاسم محمد188055

ي405949
12بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىانعام عبدهللا حسوبى

13بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىافاق جبار عبدهللا188497

ي فضل188335
ى
14بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىلطيفه صاق

15بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىزينب حسن عبدالستار188563



16بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىمريم جاسم محمد328006

ى نعيم كاظم188936 17بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىهيلير

18بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىساره عبد الساده منشد188874

19بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىبسمة باسم هادي478691

20بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىارساء عامر عجمي535680

تبارك تركي عطية406011
21بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننى

22بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىسعاد عبدالزهرة شهد328085

23بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىرحمة حسن عبدالستار188567

24بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىفاطمه حسن متعب405975

25بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىازهار رسحان صباح188863

26بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىجراح قاسم شناوة478694

27بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىارساء محسن تركي188359

28بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىزهراء محمد طاهر188478

29بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىنور عبداالمير حسن535643

30بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىجنان رحيم نصيف187445

حوراء محمد علي188484
31بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننى

32بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىهناء محمد نعيم188868

تيسير علي حميد403837
33بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننى

34بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىارساء نعيم عباس535698

ى حسن عطية188073 35بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىحنير

36بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىخمائل محسن عاجل188501

37بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىسارة وكاع فجار187314

38بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىحوراء موس نارص188881

39بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىارساء رعد كاظم50442

ى توفيق هادي188322 40بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىحنير

41بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىزهراء كاظم محمد535685

42بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىصابرين فاضل احمد327657

43بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىزينب حميد جابر328308

تمارة عامر علي405987
44بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننى

45بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىبلسم رحيم حسان401174

ى جبار عبدهللا188493 46بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىبنير

47بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىزهراء فارس عامر72542

هدى عامر علي405942
48بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننى

49بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىفاطمة باسم حداوي328071

50بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىوئام ناظم نارص188946

ى قاسم مهاوش187431 51بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىحنير

52بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىمنار عبدهللا بزور405893

53بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىرشا رياض راتب405991

سارة عامر علي479112
54بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننى

55بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىرحاب عزاوي هول187398

ى552340 56دبلومالمهدي11727المثنىأننىفاطمه كاطع عبدالحسير

57دبلومالمهدي11727المثنىأننىزهراء لطيف جبار187440

58دبلومالمهدي11727المثنىأننىدينا صالح ثامر188859

59دبلومالمهدي11727المثنىأننىامل نايف ساري188540

60دبلومالمهدي11727المثنىأننىدالل خالد نارص187402



ى داخل عريمش328205 61دبلومالمهدي11727المثنىأننىحنير

ى حمزة327831 62دبلومالمهدي11727المثنىأننىايمان عبدالحسير

63دبلومالمهدي11727المثنىأننىارساء مطير جاسم188923

64دبلومالمهدي11727المثنىأننىمروه حسن عطيه189026

65دبلومالمهدي11727المثنىأننىدعاء حسن عطية513869

66دبلومالمهدي11727المثنىأننىدعاء رعد اسماعيل328374

67دبلومالمهدي11727المثنىأننىرشا عبدهللا نجم188292

68دبلومالمهدي11727المثنىأننىدعاء عبدالخالق صبار187413

69دبلومالمهدي11727المثنىأننىزينب جاسم عبد327799

70دبلومالمهدي11727المثنىأننىشيماء سالم شديد478636

حوراء محسن تركي187449
71دبلومالمهدي11727المثنىأننى

72دبلومالمهدي11727المثنىأننىمريم حسن عطيه188249

73دبلومالمهدي11727المثنىأننىزينب محمد عبداالمير187565

74دبلومالمهدي11727المثنىأننىنجالء شاكر هادي188299

75دبلومالمهدي11727المثنىأننىهيفاء حاكم هادي187404

76دبلومالمهدي11727المثنىأننىابتهال كريم كاظم328080

77دبلومالمهدي11727المثنىأننىسارة جميل احمد327983

78دبلومالمهدي11727المثنىأننىزينب عدنان حسن187415

79دبلومالمهدي11727المثنىأننىامل سوادي جبير188918

80دبلومالمهدي11727المثنىأننىهدى سالم عطشان188406

81دبلومالمهدي11727المثنىأننىتبارك صالح حسن188423

82دبلومالمهدي11727المثنىأننىخالدة مجاوش حبيب188587

83إعداديةالمهدي11727المثنىأننىعذراء صالح مهدي188557

ى حمزة188315 84إعداديةالمهدي11727المثنىأننىفاطمة حسير

85إعداديةالمهدي11727المثنىأننىمالك يوسف بدر188078

86إعداديةالمهدي11727المثنىأننىزينب علي كاظم188466

ي405872
87إعداديةالمهدي11727المثنىأننىالهام عبدهللا حسوبى

88إعداديةالمهدي11727المثنىأننىامل محسن سالم188911

89إعداديةالمهدي11727المثنىأننىحوراء محمد هندي188454

90إعداديةالمهدي11727المثنىأننىزهراء داخل جاسم328198

ى188281 91إعداديةالمهدي11727المثنىأننىهناء قاسم حسير

92إعداديةالمهدي11727المثنىأننىزهراء حيدر محمد374278

93إعداديةالمهدي11727المثنىأننىرجاء عارف رحيم188948

94إعداديةالمهدي11727المثنىأننىبدور فاضل صبار188458

ى536131 95إعداديةالمهدي11727المثنىأننىسيناء كاظم محمد حسير

نورالهدى محسن تركي513876
96إعداديةالمهدي11727المثنىأننى

97إعداديةالمهدي11727المثنىأننىنورالهدى حسن عطية513841

98إعداديةالمهدي11727المثنىأننىمثال جاسم عناد536111

99إعداديةالمهدي11727المثنىأننىانتظار فاضل احمد327653

100إعداديةالمهدي11727المثنىأننىزينب ضيغم هالسة188124

101إعداديةالمهدي11727المثنىأننىمالك عوض جابر188516

102إعداديةالمهدي11727المثنىأننىزهراء حيدر جاسم405898

103إعداديةالمهدي11727المثنىأننىسارة عالوي جادر188294

104إعداديةالمهدي11727المثنىأننىفوز امجد موس328240

105إعداديةالمهدي11727المثنىأننىانمار عبدهللا بزور391544



106إعداديةالمهدي11727المثنىأننىاية حيدر هاتف488309

107إعداديةالمهدي11727المثنىأننىنور حيدر محمد374417

ى يحنر سيلو535743 108إعداديةالمهدي11727المثنىأننىبشر

109إعداديةالمهدي11727المثنىأننىياسة كريم ابوذر188951

110إعداديةالمهدي11727المثنىأننىنور عباس علوان188999

زهراء تركي عطية391578
111إعداديةالمهدي11727المثنىأننى

ى فاضل احمد377930 112إعداديةالمهدي11727المثنىأننىبنير

113إعداديةالمهدي11727المثنىأننىبراء اسماعيل حبيب188547

114إعداديةالمهدي11727المثنىأننىزهراء اركان عبدالخضى188941

115إعداديةالمهدي11727المثنىأننىحوراء حيدر جاسم405909

116إعداديةالمهدي11727المثنىأننىزهراء نعيم كاظم188229

ي شهاب احمد378038
117إعداديةالمهدي11727المثنىأننىضى

ى ساجت جياد188529 118بكالوريوسالمهدي11727المثنىأننىبشر

119دبلومالمهدي11727المثنىأننىزهرة مهدي دغيم187421

لندا علي حسن535655
120دبلومالمهدي11727المثنىأننى

ى187395 121دبلومالمهدي11727المثنىأننىفاطمة جي  حسير

ي11728المثنىذكرسعد ابراهيم محمد353127
 
ق 1دكتوراهالشر

ي11728المثنىذكرعقيل رحمن حسن326992
 
ق 2ماجستيرالشر

ي11728المثنىذكرغيث وائل نافع479414
 
ق 3دبلوم عاليالشر

ي11728المثنىذكرعلي جواد موس132062
 
ق 4بكالوريوسالشر

ى جاسم537726 ي11728المثنىذكرعلي حسير
 
ق 5بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرعماد هنون طعمة326953
 
ق 6بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرمكي نجم عبد132034
 
ق 7بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرعلي اموري طالب132051
 
ق 8بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكريوسف هنون طعمة514304
 
ق 9بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرحامد سكران صالح27344
 
ق 10بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرسعد مطشر جبار135627
 
ق 11بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرسعد كريم حول326964
 
ق 12بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرمصطفى لقمان حسن130408
 
ق 13بكالوريوسالشر

ى بتال401586 ي11728المثنىذكرمالك حسير
 
ق 14بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرعالء كريم حسن537729
 
ق 15بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرستار جابر ثجيل352732
 
ق 16بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرصباح خشان عبيد133103
 
ق 17بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرسامر رحمن عبد131992
 
ق 18بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرحيدر قابل عجمي326985
 
ق 19بكالوريوسالشر

ى مري130392 ي11728المثنىذكرعلي حسير
 
ق 20بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرمحمد حسن نارص130417
 
ق 21بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرعباس فضيل كاظم130369
 
ق 22بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرفرقد فالح حسن327123
 
ق 23بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكراحمد كاطع شناوة326791
 
ق 24بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكريونس فليح رواك327003
 
ق 25بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرميثم جميل موس327115
 
ق 26دبلومالشر

ي فرحان130356
ي11728المثنىذكرجساب راضى

 
ق 27دبلومالشر

ى عباس هويدي537745 ي11728المثنىذكرحسير
 
ق 28دبلومالشر

ي11728المثنىذكرجالل عبدالنصار عبدالعباس327145
 
ق 29دبلومالشر



ي11728المثنىذكرعالءالدين عزيز حميد537750
 
ق 30دبلومالشر

ي11728المثنىذكرعلي فتجي محمد326850
 
ق 31دبلومالشر

ى131982 ي11728المثنىذكرحيدر علوان حسير
 
ق 32دبلومالشر

ي11728المثنىذكرعباس عبدالكريم مهدي132562
 
ق 33دبلومالشر

ى هاشم132761 ي11728المثنىذكرحيدر عبدالحسير
 
ق 34دبلومالشر

ي135325
ي11728المثنىذكرحميد مسباح دوجى

 
ق 35دبلومالشر

ي11728المثنىذكرفالح حسن نارص131528
 
ق 36دبلومالشر

ي11728المثنىذكرسعيد حمزة ضايف50318
 
ق 37دبلومالشر

ي11728المثنىذكرحمود اشولي حمزه326525
 
ق 38دبلومالشر

ي11728المثنىذكرعلي عبدالرضا كاظم130362
 
ق 39دبلومالشر

ي11728المثنىذكرحمودي عبد هداد326910
 
ق 40دبلومالشر

ي11728المثنىذكرحسن كريم عبد327062
 
ق 41دبلومالشر

ي11728المثنىذكرفضل علي محمد132055
 
ق 42دبلومالشر

ي11728المثنىذكرصادق جابر كاظم132517
 
ق 43دبلومالشر

ى يحنر حسون135271 ي11728المثنىذكرحسير
 
ق 44دبلومالشر

ي11728المثنىذكرعباس رمزي حسن131556
 
ق 45دبلومالشر

ي212254
ي11728المثنىذكركريم عبدالكاظم حسوبى

 
ق 46دبلومالشر

ي11728المثنىذكرامير موس فرج327044
 
ق 47دبلومالشر

ي11728المثنىذكرمحمد غويلي عواد212258
 
ق 48إعداديةالشر

ي11728المثنىذكركالف اجيمس مرهج212260
 
ق 49إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرماجد حمود صبار327055
 
ق 50إعداديةالشر

ي11728المثنىذكررياض حمزة فرج399273
 
ق 51إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرعلي حسن رمزي134637
 
ق 52إعداديةالشر

ي11728المثنىذكركرار صاحب جي 135590
 
ق 53إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرمحمد جبار محمد130399
 
ق 54إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرعلي حسن فرهود401609
 
ق 55إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرعلي نايف هول352343
 
ق 56إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرعبدالواحد جابر معيجن537742
 
ق 57إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرمصطفى جميل ابراهيم133900
 
ق 1ماجستيرالشر

 علي جدوع326866
ى ي11728المثنىذكرحسير

 
ق 2بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكراسامة حسن هادي326669
 
ق 3بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرفليح صخيل علي134872
 
ق 4بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرمهند عبد جبار326974
 
ق 5بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرعباس قاسم عويز327108
 
ق 6بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرمحمد فليح رواك326750
 
ق 7بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرعلي قاسم دوجي131535
 
ق 8بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرماهر وحيد خشان354091
 
ق 9بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرميثم محمد جعز353594
 
ق 10بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرمحمد قاسم عويز326827
 
ق 11بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرمحمد جاسم علي129091
 
ق 12بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرعلي كاظم وبدان129759
 
ق 13بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكروسام مهدي بريمه131586
 
ق 14بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرامير عبدهللا كريم129738
 
ق 15بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرحسن هنون طعمة479410
 
ق 16بكالوريوسالشر

ى اياد حميد129277 ي11728المثنىذكرحسير
 
ق 17بكالوريوسالشر



ي11728المثنىذكرقاسم كاظم هادي131850
 
ق 18بكالوريوسالشر

ى عارف جاسم131783 ي11728المثنىذكرحسير
 
ق 19بكالوريوسالشر

ي دويد537714
ي11728المثنىذكرفهد راضى

 
ق 20بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكريارس علي عبدهللا134988
 
ق 21بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرعلي محمد كاظم514314
 
ق 22بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكررحمن اياد طاهر131692
 
ق 23بكالوريوسالشر

ي فرحان130294
ي11728المثنىذكرمحمد راضى

 
ق 24بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرسامر ابراهيم طعيم129244
 
ق 25بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرعبدالعباس محسن جابر134631
 
ق 26بكالوريوسالشر

ى بتال400031 ي11728المثنىذكررحمن حسير
 
ق 27بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكروليد محمود عودة326626
 
ق 28بكالوريوسالشر

ى كالف اجيمس247827 ي11728المثنىذكرحسير
 
ق 29بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرجاسم محمد رمزي130486
 
ق 30بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكركرار قاسم مهدي131560
 
ق 31بكالوريوسالشر

ي132670
ى
ي11728المثنىذكرفارس فواز عوق

 
ق 32بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكررافد محمد وبدان247816
 
ق 33بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكراحمد غويلي عواد135393
 
ق 34بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرامير نعيمة عيدان399983
 
ق 35بكالوريوسالشر

ي354102 ي11728المثنىذكرسيف جاسب ناج 
 
ق 36بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرمجاب سالم عواد326726
 
ق 37بكالوريوسالشر

ى399913 ى حيدر حسير ي11728المثنىذكربنير
 
ق 38بكالوريوسالشر

ى134426 ي11728المثنىذكرساهر عبداالمير حسير
 
ق 39بكالوريوسالشر

ى قاسم دوجي131551 ي11728المثنىذكرحسير
 
ق 40بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكراحمد محمد كاظم135158
 
ق 41بكالوريوسالشر

ى جميل ابراهيم247791 ي11728المثنىذكرمحمدحسير
 
ق 42بكالوريوسالشر

ي عطشان353258 ي11728المثنىذكرحيدر حرب 
 
ق 43بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرزياد غانم زكم326769
 
ق 44بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرمنتظر عبدالحكيم علي132198
 
ق 45بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكربشار عبدالرضا ثامر247848
 
ق 46بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرمسعد حماد كاظم130338
 
ق 47بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرطاهر كاظم فرحان130316
 
ق 48بكالوريوسالشر

ى399699 ي11728المثنىذكروالء علي عبدالحسير
 
ق 49بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرسجاد سعود ضيدان353408
 
ق 50بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرعلي رزاق سوي  ىهي134704
 
ق 51بكالوريوسالشر

ي131911
ي11728المثنىذكرسعد عبدالحمزة راضى

 
ق 52بكالوريوسالشر

ى132810  علي حسير
ى ي11728المثنىذكرحسير

 
ق 53بكالوريوسالشر

ي حزام401598
ي11728المثنىذكرعالء راضى

 
ق 54بكالوريوسالشر

ى131572 ي11728المثنىذكربهاء علي عبدالحسير
 
ق 55بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرحسن موس فرج327022
 
ق 56بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرستار جابر كاظم131936
 
ق 57بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرعلي محمد نارص131678
 
ق 58بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكررعد شهاب عبود400003
 
ق 59بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكراحمد عباس رمزي247782
 
ق 60بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرعلي نعيم فرحان131760
 
ق 61بكالوريوسالشر

ى فارس عطية134892 ي11728المثنىذكرحسير
 
ق 62بكالوريوسالشر



ي11728المثنىذكرحسن هادي دريفش353380
 
ق 63بكالوريوسالشر

ى247899 ي11728المثنىذكرحسن علي حسير
 
ق 64بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرحيدر كريم حول399324
 
ق 65بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرعدنان سعد منصور352492
 
ق 66بكالوريوسالشر

ي478255
ى رعد راضى ي11728المثنىذكرحسير

 
ق 67بكالوريوسالشر

ى فاهم كاظم247775 ي11728المثنىذكرحسير
 
ق 68بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرعادل فرج عبد132117
 
ق 69بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكركرار داخل عبد327135
 
ق 70بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرعباس شنيف مجلي353296
 
ق 71بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكراحمد رحمن عباس129226
 
ق 72بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكروليد عايد زغير132638
 
ق 73بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرمحمدرضا جميل ابراهيم132770
 
ق 74بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكركرار احمد عبدالجبار129056
 
ق 75بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرسجاد كاظم وبدان135108
 
ق 76بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرابراهيم فرج رهيف131868
 
ق 77بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرحسن قابل عجمي247804
 
ق 78بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرحسن محمد وبدان131767
 
ق 79بكالوريوسالشر

ى وناس عجمي130331 ي11728المثنىذكرحسير
 
ق 80بكالوريوسالشر

 علي اموري131805
ى ي11728المثنىذكرحسير

 
ق 81بكالوريوسالشر

ى132607 ي11728المثنىذكرفاهم جمعة حسير
 
ق 82بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرداخل يونس عبود326639
 
ق 83بكالوريوسالشر

ى سالم داود557491 ي11728المثنىذكرحسير
 
ق 84بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرمحمد حمود اشولي131595
 
ق 85بكالوريوسالشر

ى عبودي نغيمش247646 ي11728المثنىذكرحسير
 
ق 86بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكركاظم جاسم شاكر135142
 
ق 87بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرمحمد ابراهيم محمد134689
 
ق 88بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكرصالح هاشم عناد400013
 
ق 89بكالوريوسالشر

ي11728المثنىذكريارس حسن اتعيب514319
 
ق 90دبلومالشر

ي11728المثنىذكرسالم جبار جودة247751
 
ق 91دبلومالشر

ي11728المثنىذكركرار حسن محمد134661
 
ق 92دبلومالشر

ي11728المثنىذكرزين العابدين علي عبدالرضا132596
 
ق 93دبلومالشر

ي11728المثنىذكرابراهيم طارش عبادي537728
 
ق 94دبلومالشر

ي11728المثنىذكرمحمد نعيم كريم351704
 
ق 95دبلومالشر

ي11728المثنىذكرصالح فاهم فيصل135171
 
ق 96دبلومالشر

ي11728المثنىذكرمحمد عبدالرضا ثامر326541
 
ق 97دبلومالشر

ي11728المثنىذكرعمار ساير سوداي479428
 
ق 98دبلومالشر

ي11728المثنىذكراحمد بسام رواك479661
 
ق 99دبلومالشر

ى134676 ي شهاف مفي 
ي11728المثنىذكرراضى

 
ق 100دبلومالشر

ي11728المثنىذكرمحمد صبيح جبار478230
 
ق 101دبلومالشر

ي11728المثنىذكرسالم نواف عودة134883
 
ق 102دبلومالشر

ي11728المثنىذكرعلي يعرب حمزة134905
 
ق 103دبلومالشر

ى سماري هادي135010 ي11728المثنىذكرحسير
 
ق 104دبلومالشر

ي11728المثنىذكرعلي كريم جميل354133
 
ق 105دبلومالشر

ي11728المثنىذكرفيصل عدوة كاطع247640
 
ق 106دبلومالشر

ي11728المثنىذكراحمد فهد عبيد135404
 
ق 107دبلومالشر



ى عادل فاضل134925 ي11728المثنىذكرحسير
 
ق 108دبلومالشر

ي11728المثنىذكرقيض مهدي سلمان247762
 
ق 109دبلومالشر

ي11728المثنىذكرذوالفقار باسم رزاق132781
 
ق 110دبلومالشر

ي11728المثنىذكروهاب عبدالكريم عبدالوهاب131602
 
ق 111دبلومالشر

ي11728المثنىذكركرار كامل عبد132766
 
ق 112دبلومالشر

ي11728المثنىذكراحمد رزاق عليوي134945
 
ق 113دبلومالشر

ي11728المثنىذكرسجاد باسم رزاق551315
 
ق 114دبلومالشر

 جالي247682
ي11728المثنىذكرعلي خضى

 
ق 115دبلومالشر

ي11728المثنىذكرمحمد اسماعيل عباس129804
 
ق 116دبلومالشر

ى131899 ي11728المثنىذكرايوب عامر معجير
 
ق 117دبلومالشر

ي جميل داخل326584
ى
ي11728المثنىذكروق

 
ق 118دبلومالشر

ى كريم جحيل131579 ي11728المثنىذكرحسير
 
ق 119دبلومالشر

ي11728المثنىذكرعقيل حسون رمزي132708
 
ق 120دبلومالشر

ي11728المثنىذكرسامي ايدام سلمان130300
 
ق 121دبلومالشر

ي132787 ى جاسب ناج  ي11728المثنىذكرحسير
 
ق 122دبلومالشر

ي11728المثنىذكرفراس غالب مشكور132698
 
ق 123دبلومالشر

ى ابراهيم محمد130308 ي11728المثنىذكرحسير
 
ق 124دبلومالشر

ي11728المثنىذكرعبدهللا عبدالواحد جابر130326
 
ق 125دبلومالشر

ي11728المثنىذكرعلي رعد فاضل130349
 
ق 126دبلومالشر

ي11728المثنىذكرابراهيم سامي حبيتة129696
 
ق 127إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرمصطفى عبد جبار129732
 
ق 128إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرمهند سوادي عبدهللا537723
 
ق 129إعداديةالشر

ى كريم130212 ي11728المثنىذكرمحمدباقر حسير
 
ق 130إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرشاكر جواد كاظم135209
 
ق 131إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرمحمد شعالن كليب131882
 
ق 132إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرحيدر جبار عبادي134526
 
ق 133إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرحسام خالد سماوي247964
 
ق 134إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرمحسن سنان حسن353839
 
ق 135إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرفرحان عزر عبدالرضا130554
 
ق 136إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرسجاد عادل كاظم134394
 
ق 137إعداديةالشر

ى حمود اشول326512 ي11728المثنىذكرحسير
 
ق 138إعداديةالشر

ي11728المثنىذكراحمد محسن جي 247704
 
ق 139إعداديةالشر

ي11728المثنىذكراحمد نايف عجمي129673
 
ق 140إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرجالل كامل ثجيل129463
 
ق 141إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرحبيب عدنان عبد478236
 
ق 142إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرسجاد ماجد ثجيل130664
 
ق 143إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرمحمد عوض ريكان537748
 
ق 144إعداديةالشر

 علي عبد132171
ي11728المثنىذكرمصطفى

 
ق 145إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرمصطفى ماجد رجا399441
 
ق 146إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرعلي فارس عجمي129889
 
ق 147إعداديةالشر

ي11728المثنىذكراحمد والي عبدهللا352671
 
ق 148إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرسيف محمد سلطان247864
 
ق 149إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرمصطفى صائب محمد134459
 
ق 150إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرصادق هادي جبار132650
 
ق 151إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرصاحب سالم نجم134410
 
ق 152إعداديةالشر



ي11728المثنىذكرحسن كاظم جوان128929
 
ق 153إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرعلي صبار فهد133183
 
ق 154إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرعلي حمود زبيدي129647
 
ق 155إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرمجتن  رحيم حميد134561
 
ق 156إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرخالد فالح فزاع400020
 
ق 157إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرعلي عباس رمزي326935
 
ق 158إعداديةالشر

ي11728المثنىذكركريم هادي جبار132579
 
ق 159إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرسالم كامل ريكان131415
 
ق 160إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرزيد نايف مرهج131450
 
ق 161إعداديةالشر

ى حماد كاظم132143 ي11728المثنىذكرصدام حسير
 
ق 162إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرحيدر عبار سلمان134605
 
ق 163إعداديةالشر

ي11728المثنىذكراحمد سالم نجم132202
 
ق 164إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرقضي صاحب حسن212264
 
ق 165إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرصالح ماجد ثجيل131365
 
ق 166إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرمحمد كريم طالب135228
 
ق 167إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرجليل منور عبود353800
 
ق 168إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرمحمد سماري هادي129901
 
ق 169إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرعلي جابر صبار130418
 
ق 170إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرعلي منصور شالش132735
 
ق 171إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرنمار عبدالنارص غازي353009
 
ق 172إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرمسلم محمد رمزي514309
 
ق 173إعداديةالشر

ي11728المثنىذكريارس عباس هادي134489
 
ق 174إعداديةالشر

ى سعد منصور352013 ي11728المثنىذكرحسير
 
ق 175إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرحامد لطيف مخلف351662
 
ق 176إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرحمدان مادح ريكان130508
 
ق 177إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرسعد كامل عبد326894
 
ق 178إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرسجاد رزاق عبدالعباس134541
 
ق 179إعداديةالشر

ي11728المثنىذكراحمد نواف عبد129811
 
ق 180إعداديةالشر

ي11728المثنىذكراحمد فالح فزاع399302
 
ق 181إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرحسن عبدالواحد جابر537744
 
ق 182إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرفهد غالب مشكور131940
 
ق 183إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرمهند جابر حول130477
 
ق 184إعداديةالشر

ي11728المثنىذكركرار ثابت يحنر132572
 
ق 185إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرحسن صالح شياع353521
 
ق 186إعداديةالشر

ي132135 ي11728المثنىذكرليث جاسب ناج 
 
ق 187إعداديةالشر

ي129933
ي11728المثنىذكرعبدهللا جساب راضى

 
ق 188إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرحازم كريم جي 351599
 
ق 189إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرعلي حمود اشولي326470
 
ق 190إعداديةالشر

ي11728المثنىذكركاظم صادق كاظم133915
 
ق 191إعداديةالشر

ي11728المثنىذكراوس خليل ابراهيم129844
 
ق 192إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرحسن علي محيل354176
 
ق 193إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرمشاري علي فهد132125
 
ق 194إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرحسن جابر كاظم352881
 
ق 195إعداديةالشر

يف132190 ي11728المثنىذكراحمد رفعت رسر
 
ق 196إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرعباس حيدر صخيل351848
 
ق 197إعداديةالشر



ي11728المثنىذكرحيدر علي بزون131516
 
ق 198إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرعلي عباس حسن130449
 
ق 199إعداديةالشر

ى حميد خشان129873 ي11728المثنىذكرحسير
 
ق 200إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرحسن هادي محمد247694
 
ق 201إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرمحمد عثمان كاظم131792
 
ق 202إعداديةالشر

ى محمد556295 ي11728المثنىذكرعلي عبدالحسير
 
ق 203إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرفهد جابر عزران132617
 
ق 204إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرفواز حمود عايد351964
 
ق 205إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرعباس محمد يحنر129713
 
ق 206إعداديةالشر

ي11728المثنىذكركرار زغير حول129912
 
ق 207إعداديةالشر

 عبدالعالي حمادي130592
ى ي11728المثنىذكرحسير

 
ق 208إعداديةالشر

ي11728المثنىذكربدر علي كمر352553
 
ق 209إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرساهر برهان احمد537756
 
ق 210إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرعمار زغير حول132664
 
ق 211إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرمحمد صالح عبدالمهدي351917
 
ق 212إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرعلي ضجر يعقوب129346
 
ق 213إعداديةالشر

ي11728المثنىذكراحمد ماجد رجا399405
 
ق 214إعداديةالشر

 علي عبد134591
ى ي11728المثنىذكرحسير

 
ق 215إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرعلي عبدالكريم عبدالرزاق353325
 
ق 216إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرفيصل غنام كمر132157
 
ق 217إعداديةالشر

ي11728المثنىذكرعلي ثامر محاري352153
 
ق 218إعداديةالشر

ي11728المثنىذكررشاد مجيد خضير247718
 
ق 219دبلومالشر

ي11728المثنىذكرمصطفى جواد كاظم129081
 
ق 220دبلومالشر

ي11728المثنىذكرعباس رزاق جلعوط478245
 
ق 221إعداديةالشر

ي212262
ي11728المثنىذكررائد عبدالكاظم حسوبى

 
ق 222إعداديةالشر

هناء علي غناوي132503
ي11728المثنىأننى

 
ق 1بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىدلير كريم متعب132547
 
ق 2بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىهدى محمدباقر حمد132253
 
ق 3بكالوريوسالشر

زهراء علي سودان327075
ي11728المثنىأننى

 
ق 4بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىهيام عبدالحسن نجم132474
 
ق 5بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىسج  عماد هادي479417
 
ق 6بكالوريوسالشر

براء علي عوده135437
ي11728المثنىأننى

 
ق 7بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىسارة هيثم موس353970
 
ق 8بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىنجاة كاظم عبد132466
 
ق 9دبلومالشر

ي11728المثنىأننىبيان محمد خليل537737
 
ق 10دبلومالشر

ايمان كاظم علي135091
ي11728المثنىأننى

 
ق 11دبلومالشر

ى حسن132437 ي11728المثنىأننىزينب حسير
 
ق 12دبلومالشر

ي11728المثنىأننىوجدان عطيه رسول212251
 
ق 13دبلومالشر

ي11728المثنىأننىنوال شاكر عبد479657
 
ق 14دبلومالشر

يف132225 ي11728المثنىأننىارساء نصير رسر
 
ق 15دبلومالشر

احالم كاظم علي129954
ي11728المثنىأننى

 
ق 16دبلومالشر

ي11728المثنىأننىسناء لفته حداوي401675
 
ق 17دبلومالشر

يف129172 ي11728المثنىأننىنورهان رفعت رسر
 
ق 18دبلومالشر

ي11728المثنىأننىدعاء رياض مدلول131523
 
ق 19دبلومالشر

ي11728المثنىأننىابتهال سعيد محمد354204
 
ق 20دبلومالشر



ي11728المثنىأننىرزيقه عبد عباس352397
 
ق 21إعداديةالشر

ى هاشم353659 ي11728المثنىأننىازهار عبدالحسير
 
ق 22إعداديةالشر

ي عبدنور منشد132449
ي11728المثنىأننىامابى

 
ق 23إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىحال عزيز محمد132488
 
ق 24إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىنوال حمودي عبد327091
 
ق 1بكالوريوسالشر

ى353477 ي11728المثنىأننىرشا مسلم حسير
 
ق 2بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىهبة فرات عباس131540
 
ق 3بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىزهراء احمد جهادي537740
 
ق 4بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىنادية محمد مهدي352528
 
ق 5بكالوريوسالشر

فرقان علي عبد131945
ي11728المثنىأننى

 
ق 6بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىفاطمه جاسم شاكر132748
 
ق 7بكالوريوسالشر

هبة علي جليل132736
ي11728المثنىأننى

 
ق 8بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىاطياف صاحب عبدهللا132870
 
ق 9بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىنور جميل سلمان133010
 
ق 10بكالوريوسالشر

رنا مكي عبدالعباس135364
ي11728المثنىأننى

 
ق 11بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىزهراء عبدالسالم عباس134720
 
ق 12بكالوريوسالشر

 علي عوده130273
ى ي11728المثنىأننىحنير

 
ق 13بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىفاطمة باسم رزاق130380
 
ق 14بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىصابرين نعيم كاظم130264
 
ق 15بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىزمن محسن كاظم130462
 
ق 16بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىغفران موس عبد129029
 
ق 17بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىنور هويدي عبد401634
 
ق 18بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىضج رحمن عبد327100
 
ق 19بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىايمان رحيم كعار537730
 
ق 20بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىفاطمة عامر عبدالحسن130344
 
ق 21بكالوريوسالشر

يف129799 ي11728المثنىأننىهاجر رفعت رسر
 
ق 22بكالوريوسالشر

ق هنون طعمة537735 ي11728المثنىأننىاستي 
 
ق 23بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىاقبال نعيم فرحان134800
 
ق 24بكالوريوسالشر

ى130289 ي11728المثنىأننىارساء رزاق حسير
 
ق 25بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىايات جميل سلمان131824
 
ق 26بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىطيف احمد حسن135369
 
ق 27بكالوريوسالشر

ى130283 ى جبار حسير ي11728المثنىأننىبنير
 
ق 28بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىهجران نعيم فرحان129793
 
ق 29بكالوريوسالشر

ى كريم131902 ي11728المثنىأننىمروة حسير
 
ق 30بكالوريوسالشر

دعاء علي عبدالواحد132077
ي11728المثنىأننى

 
ق 31بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىرسل محمد عبد134730
 
ق 32بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىاديان محمد جبار247883
 
ق 33بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىناهدة عصام محمد327083
 
ق 34بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىزينب نجم عبيد212266
 
ق 35بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىدعاء بهلول رجاف478202
 
ق 36بكالوريوسالشر

صفاء علي جبار258349
ي11728المثنىأننى

 
ق 37بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىزهراء جابر كاطع326458
 
ق 38بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىعذراء نجم عبد130274
 
ق 39بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىرباب هنون طعمة537738
 
ق 40بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىزينب فزاع رجاف134620
 
ق 41بكالوريوسالشر



ى479424 ي11728المثنىأننىاسماء هاشم حسير
 
ق 42بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىزينب باسم رزاق130441
 
ق 43بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىايمان فاضل طه129769
 
ق 44بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىمريم ماجد ثجيل129847
 
ق 45بكالوريوسالشر

ى محمد479652 ي11728المثنىأننىزينب عبدالحسير
 
ق 46بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىتقوى بسام رواك326737
 
ق 47بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىعهود خلوهن نفل399951
 
ق 48بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىايات خليل ابراهيم247873
 
ق 49بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىفاطمة وليد كاظم132927
 
ق 50بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىالهام حمد خشوش327011
 
ق 51بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىزينب باسم سامي353162
 
ق 52بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىفاطمه جي  حايس352987
 
ق 53بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىامنة نايف حول353053
 
ق 54بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىافراح مجيد حمبد537751
 
ق 55بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىايمان كريم جحيل132974
 
ق 56بكالوريوسالشر

حوراء حيدر علي401623
ي11728المثنىأننى

 
ق 57بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىزهراء خليف حداوى135342
 
ق 58بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىوفاء كريم مشط353919
 
ق 59بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىاحالم حمد خشوش478224
 
ق 60بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىنور عماد كاظم478215
 
ق 61بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىكاظمية حسن هادي401646
 
ق 62بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىريام حياوي كريم130469
 
ق 63بكالوريوسالشر

ي11728المثنىأننىاعياد بدري حسن353198
 
ق 64دبلومالشر

صابرين حيدر علي399968
ي11728المثنىأننى

 
ق 65دبلومالشر

ي11728المثنىأننىشكور حسن رزاق129782
 
ق 66دبلومالشر

ي11728المثنىأننىبلقيس علي عبدالرضا132794
 
ق 67دبلومالشر

ي11728المثنىأننىغيداء عواد فرحان132937
 
ق 68دبلومالشر

ي11728المثنىأننىوضحه حسن رمزي132754
 
ق 69دبلومالشر

ي11728المثنىأننىايمان يارس عصواد401658
 
ق 70دبلومالشر

ي11728المثنىأننىايمان جاسم شاكر132714
 
ق 71دبلومالشر

ي11728المثنىأننىنوال نعيم فرحان247954
 
ق 72دبلومالشر

ي11728المثنىأننىتمارصى باسم عبدالواحد131546
 
ق 73دبلومالشر

ي11728المثنىأننىزهراء حسن تعيب134714
 
ق 74دبلومالشر

ي11728المثنىأننىزينب حيدر صالح131837
 
ق 75دبلومالشر

ي11728المثنىأننىزهراء قاسم مهدي352939
 
ق 76دبلومالشر

ي11728المثنىأننىارساء ابراهيم محمد132070
 
ق 77دبلومالشر

ى حسن تعيب133149 ي11728المثنىأننىبنير
 
ق 78دبلومالشر

ي11728المثنىأننىفاطمة عبد ناهي29442
 
ق 79إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىنورهان اسماعيل عباس130393
 
ق 80إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىغدير بسام رواك399876
 
ق 81إعداديةالشر

ي يارس133833
ي11728المثنىأننىخديجة غنى

 
ق 82إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىزهراء محمد جبار132586
 
ق 83إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىمريم عايد فرحان129582
 
ق 84إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىزينب عايد فرحان134855
 
ق 85إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىحوراء نعيم فرحان131559
 
ق 86إعداديةالشر



ى حسن132555 ى حسير ي11728المثنىأننىبنير
 
ق 87إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىرسل حيدر عبدالواحد514316
 
ق 88إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىنبأ قحطان هاشم247934
 
ق 89إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىزهراء حيدر شاهر197655
 
ق 90إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىفاطمة محسن كاظم131878
 
ق 91إعداديةالشر

ى محمد جبار135258 ي11728المثنىأننىبنير
 
ق 92إعداديةالشر

ى131476 ي11728المثنىأننىبتول رعد عبدالحسير
 
ق 93إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىطيبة حيدر عبدالستار247939
 
ق 94إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىدعاء حسن صكبان326805
 
ق 95إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىنادية حيدر جواد134810
 
ق 96إعداديةالشر

سارة علي عبد135250
ي11728المثنىأننى

 
ق 97إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىحوراء ثابت يحنر134370
 
ق 98إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىزهراء حيدر جواد135506
 
ق 99إعداديةالشر

ى399924 ي11728المثنىأننىهدى حيدر حسير
 
ق 100إعداديةالشر

ى399895 ايات علي عبد الحسير
ي11728المثنىأننى

 
ق 101إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىنور قاسم مهدي131534
 
ق 102إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىبراء سالم نجم131604
 
ق 103إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىمروة محمد عباس131640
 
ق 104إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىزينب عبدالرضا خلف352594
 
ق 105إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىزينب جميل سلمان131511
 
ق 106إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىسوسن ماجد حسن247912
 
ق 107إعداديةالشر

رقية علي عبيد326486
ي11728المثنىأننى

 
ق 108إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىصفا محمد عباس131710
 
ق 109إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىحوراء جابر كاطع351635
 
ق 110إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىهدى جواد كاظم353872
 
ق 111إعداديةالشر

ي11728المثنىأننىارساء ثجيل عواد129621
 
ق 112إعداديةالشر

ى247926 ازل علي عبدالحسير
ي11728المثنىأننى

 
ق 113إعداديةالشر

1ماجستيرالسلمان11729المثنىذكرعالء هليل دحام497002

2بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرماهر تركي مسير373850

3بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرباسم كسار متعب406865

4بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرمحمد عبد االمير زغير476984

5بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرعلي عبدهللا عايز126483

ي سيار194597
6بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرهشام راضى

7بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرباسم بردان مرهج362759

8بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرعلي نفل عودة194539

ى نايف علوان552381 9بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرحسير

10بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرصالح هاشم مروي476965

11بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرمصطفى هاشم مروي373804

12بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرنعيم سوادي عباس128212

13دبلومالسلمان11729المثنىذكراحمد هاشم مروي363368

14دبلومالسلمان11729المثنىذكرحسن بردان مرهج194598

15دبلومالسلمان11729المثنىذكرحامد جاسم رحيل406861

يف194522 16دبلومالسلمان11729المثنىذكركاظم رمل رسر

17دبلومالسلمان11729المثنىذكرواثق كاطع دحام194509

ي194502 ى داخل جخير 18دبلومالسلمان11729المثنىذكرحسير



19دبلومالسلمان11729المثنىذكركرار صالح هادي476990

20دبلومالسلمان11729المثنىذكرعبدهللا حامد مالح194516

21دبلومالسلمان11729المثنىذكرامجد غايب سعيد552389

 علي مخلف496996
ى 22دبلومالسلمان11729المثنىذكرحسير

23دبلومالسلمان11729المثنىذكرعلي عزيز لزام126464

24دبلومالسلمان11729المثنىذكرمحمد فالح حسن363145

25إعداديةالسلمان11729المثنىذكرحيدر عصمان حبيب194547

1بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرخالد يوسف غايب391636

2بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرعلي حامد مالح194595

3بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكراحمد هليل دحام373854

4بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكركرار نفل كاظم363305

5بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرمحمد سلمان حبيب361834

6بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرعلي عبداالمير زغير194545

7بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكريارس هليل دحام373840

8بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرعالء هاشم جبار362812

9بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرعبداالله سلمان كطامي361652

10بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرداخل كاظم صويل194594

11بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكروسام سالم جبار373865

12بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرمحمد حسون سوادي126475

ى شنان373820 13بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكراحمد عبدالحسير

14بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرعلي رويعي عباس362064

ى رحيم ثامر477347 15بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرحسير

16بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكركرار عبداالمير شنان194519

ى شنان373860 17بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرحيدر عبدالحسير

18بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرخالد كسار متعب194532

19بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرصالح سلمان صالح194596

ى شنان126646 20بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرمحمد عبدالحسير

21بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكراحمد خليف فرحان128383

ي391702
22بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرعبدهللا عناد راضى

ى نفل كاظم127288 23بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرمعير

24بكالوريوسالسلمان11729المثنىذكرحسام سالم جبار362156

ى فالح حسن126533 25دبلومالسلمان11729المثنىذكرحسير

26دبلومالسلمان11729المثنىذكرحبيب ظاهر سلطان362996

27دبلومالسلمان11729المثنىذكركرار عبداليمة حاجم128318

28دبلومالسلمان11729المثنىذكروقاص عبداالمير شنان194541

29دبلومالسلمان11729المثنىذكرعباس حميد داخل126635

30دبلومالسلمان11729المثنىذكرعبدهللا سعد صخيل126527

31دبلومالسلمان11729المثنىذكرعلي هاشم حاش126640

32إعداديةالسلمان11729المثنىذكرحميد هاشم مروي362927

33إعداديةالسلمان11729المثنىذكرمؤمل حبيب مالح126798

34إعداديةالسلمان11729المثنىذكرسيف حيدر غازي127127

35إعداديةالسلمان11729المثنىذكرامير محمد بردان126520

36إعداديةالسلمان11729المثنىذكرراشد رحيم عبدالرزاق127431

37إعداديةالسلمان11729المثنىذكرسالم عباس حسن128242

38إعداديةالسلمان11729المثنىذكراحمد عبدالستار ظاهر128162



39إعداديةالسلمان11729المثنىذكرمصطفى خلف كاظم127868

40إعداديةالسلمان11729المثنىذكرعلي حيدر طارش127831

41إعداديةالسلمان11729المثنىذكرعبدالحسن حميد داخل127752

42إعداديةالسلمان11729المثنىذكراحمد نفل عودة194503

43إعداديةالسلمان11729المثنىذكرفايد كسار متعب194483

44إعداديةالسلمان11729المثنىذكرعلي عايد سوادي126973

45إعداديةالسلمان11729المثنىذكرجعفر اسماعيل كيوش194507

 عبداالمير زغير373813
46إعداديةالسلمان11729المثنىذكرمصطفى

ى عباس حسن128281 47إعداديةالسلمان11729المثنىذكرحسير

48إعداديةالسلمان11729المثنىذكرعبدهللا فاهم كسار362607

ى هليل دحام373831 49إعداديةالسلمان11729المثنىذكرحسير

50إعداديةالسلمان11729المثنىذكرسعد هادي عبيد127803

51إعداديةالسلمان11729المثنىذكرراشد علي دحام194527

52إعداديةالسلمان11729المثنىذكرسعود حسن بردان194536

53إعداديةالسلمان11729المثنىذكرمرتضى احمد مالح127272

54إعداديةالسلمان11729المثنىذكرمحمد عايد فياض194512

1بكالوريوسالسلمان11729المثنىأننىسارة عبداالمير زغير476980

2بكالوريوسالسلمان11729المثنىأننىامل فاضل معيبد362661

3بكالوريوسالسلمان11729المثنىأننىاطياف صالح هادي476976

ي126504 4بكالوريوسالسلمان11729المثنىأننىشذى داخل جخير

5بكالوريوسالسلمان11729المثنىأننىمروة داود خزعل194590

 علي126512
ى 6بكالوريوسالسلمان11729المثنىأننىنورا حسير

7بكالوريوسالسلمان11729المثنىأننىمريم عبداالمير زغير194592

8بكالوريوسالسلمان11729المثنىأننىريام عبداالمير شنان126488

ي سيار362850
9بكالوريوسالسلمان11729المثنىأننىانعام راضى

10دبلومالسلمان11729المثنىأننىانتظار حسن حميدان194488

11دبلومالسلمان11729المثنىأننىرشا محسن عطية373809

12دبلومالسلمان11729المثنىأننىحصة سلمان صالح373828

13دبلومالسلمان11729المثنىأننىاسماء غصاب اليم126497

14دبلومالسلمان11729المثنىأننىمنار حبيب مالح126507

15إعداديةالسلمان11729المثنىأننىحمديه صغير نصيب194493

1بكالوريوسالسلمان11729المثنىأننىرنا داود خزعل194558

2بكالوريوسالسلمان11729المثنىأننىايالف صالح هادي373785

3بكالوريوسالسلمان11729المثنىأننىنبا حبيب مالح126704

4بكالوريوسالسلمان11729المثنىأننىرنا خليف فرحان126630

5بكالوريوسالسلمان11729المثنىأننىشيماء جاسم مروي476994

6بكالوريوسالسلمان11729المثنىأننىسوالف صالح هادي361906

ي362730
 
7بكالوريوسالسلمان11729المثنىأننىتبارك بشير رزوق

غفران تركي عكال126530
8بكالوريوسالسلمان11729المثنىأننى

9دبلومالسلمان11729المثنىأننىسعاد نفل كاظم126525

10دبلومالسلمان11729المثنىأننىاسماء عبداالمير زغير476972

11دبلومالسلمان11729المثنىأننىخنساء غصاب اليم126515

12دبلومالسلمان11729المثنىأننىفاطمة فائز هادي476959

ى عطاهللا خضير127104 13إعداديةالسلمان11729المثنىأننىحنير

14إعداديةالسلمان11729المثنىأننىوالء عبداالمير شنان126739



15إعداديةالسلمان11729المثنىأننىاقبال داخل عزير391667

ي539812 ى ناج  16إعداديةالسلمان11729المثنىأننىطيبه حسير

17إعداديةالسلمان11729المثنىأننىفاطمة كامل كسار194561

18إعداديةالسلمان11729المثنىأننىخديجة فاهم كسار194554

19إعداديةالسلمان11729المثنىأننىهدى حسن بردان194496

20إعداديةالسلمان11729المثنىأننىسارة عبدالطيف بردان373797

21إعداديةالسلمان11729المثنىأننىحوراء صالح هادي362368

22إعداديةالسلمان11729المثنىأننىزينب خليف فرحان362460

فاطمة علي بردان362289
23إعداديةالسلمان11729المثنىأننى

24إعداديةالسلمان11729المثنىأننىزهراء حامد مالح127369

25إعداديةالسلمان11729المثنىأننىزينب حسن فليح406862

26إعداديةالسلمان11729المثنىأننىرسى مدلول داخل127334

ي126718 27إعداديةالسلمان11729المثنىأننىمريم جميل جخير

28إعداديةالسلمان11729المثنىأننىبشائر احمد مالح127311

ى انفيس194497 29إعداديةالسلمان11729المثنىأننىازهار حسير

30إعداديةالسلمان11729المثنىأننىزينب مدلول داخل127071

31إعداديةالسلمان11729المثنىأننىنهاد داود خزعل194550

32إعداديةالسلمان11729المثنىأننىافراح صالح هادي477330

ي127350
33إعداديةالسلمان11729المثنىأننىفاطمة هاشم حاسر

34إعداديةالسلمان11729المثنىأننىسارة حيدر غازي126998

35إعداديةالسلمان11729المثنىأننىزينب داخل عايش539814

36إعداديةالسلمان11729المثنىأننىفاطمة صغير نصيب174106

1بكالوريوسبصية11730المثنىذكرعبدهللا صالح فهد107376

ى جمعة عطوان107384 2بكالوريوسبصية11730المثنىذكرحسير

ى جمعه عطوان107138 3بكالوريوسبصية11730المثنىذكرتحسير

4بكالوريوسبصية11730المثنىذكرواصف مشلوش ريس71698

5بكالوريوسبصية11730المثنىذكرنايف فهد كريدي72053

6بكالوريوسبصية11730المثنىذكراحمد طالل بوهان107154

7بكالوريوسبصية11730المثنىذكرنواف فهد كريدي107349

8بكالوريوسبصية11730المثنىذكرعبدهللا حمدان جي 374725

9بكالوريوسبصية11730المثنىذكريونس غازي جي 107169

10بكالوريوسبصية11730المثنىذكرخالد عيدان جي 373981

11دبلومبصية11730المثنىذكرجابر مذاع صياح107395

1بكالوريوسبصية11730المثنىذكرسمير بشير غايب373994

2بكالوريوسبصية11730المثنىذكرقيض بادي نعمة71836

3بكالوريوسبصية11730المثنىذكرحمود عبيد نعمة71525

4بكالوريوسبصية11730المثنىذكرعبدالرحمن رعد بوهان374713

5دبلومبصية11730المثنىذكرداود شنيف نعمة71890

6دبلومبصية11730المثنىذكريعقوب مجيد عيدان72080

7دبلومبصية11730المثنىذكررداد خفيف ثامر71597

8دبلومبصية11730المثنىذكرنافع جميل حمدان71951

ي537694 9إعداديةبصية11730المثنىذكرعبداللطيف سعد دب 

10إعداديةبصية11730المثنىذكرمرتضى ستار صباح374689

11إعداديةبصية11730المثنىذكرقحطان طريخم عواد72001

ى ضاجي537698 12إعداديةبصية11730المثنىذكرداود بطير



13إعداديةبصية11730المثنىذكروضاح ستار صباح374572

14إعداديةبصية11730المثنىذكرباسم جبار ثامر71808

15إعداديةبصية11730المثنىذكرخالد سعدون هميم374509

16إعداديةبصية11730المثنىذكربوهان رعد بوهان374639

17إعداديةبصية11730المثنىذكرعبدهللا عايض عواد537688

18إعداديةبصية11730المثنىذكرعلي خفيف ثامر71569

ي537696 19إعداديةبصية11730المثنىذكرعبدالهادي سعد دب 

20إعداديةبصية11730المثنىذكرخالد واصف مشلوش71730

21إعداديةبصية11730المثنىذكراحمد جميل حمدان71978

22إعداديةبصية11730المثنىذكرعبدهللا رعد نعمة374603

1بكالوريوسبصية11730المثنىأننىانعام حمزة عبيد71778

1بكالوريوسبصية11730المثنىأننىابتسام صالح فهد473760

2دبلومبصية11730المثنىأننىعبير جميل حمدان71920

3دبلومبصية11730المثنىأننىهاجر احمد حمدان71663

4إعداديةبصية11730المثنىأننىضج احمد حمدان71761

5إعداديةبصية11730المثنىأننىسج  احمد حمدان71630

6إعداديةبصية11730المثنىأننىرسى احمد حمدان72943

1دكتوراهالخضى11731المثنىذكريارس مسلم كاظم479118

2ماجستيرالخضى11731المثنىذكرصالح مطر عقاب376850

ى406558 3ماجستيرالخضى11731المثنىذكرعباس سويجت حسير

4ماجستيرالخضى11731المثنىذكرماهر حيدر نعيم328954

5ماجستيرالخضى11731المثنىذكرعالء مانع لفته212227

6ماجستيرالخضى11731المثنىذكركريم خلف محل479100

7ماجستيرالخضى11731المثنىذكراحمد لطيف جودة117691

8بكالوريوسالخضى11731المثنىذكررعد حسن حكم133380

9بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرناجح عاجل عباس479134

10بكالوريوسالخضى11731المثنىذكركتاب حنون عويد473651

ي129845 11بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرمحمد جنيح عرين 

12بكالوريوسالخضى11731المثنىذكراحمد يارس كاظم117860

13بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرمحمد حسن بديوي131770

ى سدخان117767 14بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعدنان ياسير

15بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعامر طعيمة محمد479154

16بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرموفق جبار عبدهللا375927

17بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرداود سلمان مرزه117847

18بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعبدهللا سلمان عبدهللا117829

19بكالوريوسالخضى11731المثنىذكركريم فاضل زغير406602

20بكالوريوسالخضى11731المثنىذكراحمد حامد عويد117731

21بكالوريوسالخضى11731المثنىذكروقاص فالح محسن130056

22بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرمحمد نارص عبدهللا319755

23بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرامير هادي رزاق117661

24بكالوريوسالخضى11731المثنىذكربارق فالح علي117620

25بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعلي بجاي خالوي132159

26بكالوريوسالخضى11731المثنىذكراحمد حسن فرهود486491

ي132481
27بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرحبيب صاحب راضى

28بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعلي سعد مرزوك479077



29بكالوريوسالخضى11731المثنىذكركاظم نهاي حمادي117590

30بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرفراس سعود داخل474141

31بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعقيل طاهر ضباب129602

32بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعالء عذاب نعمة117741

ى جاسم صاحب212222 33بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرحسير

ى117656 ى سويجت حسير 34بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرحسير

35بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرفايز لطيف جودة329216

ى زليف473767 36بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرنبيل حسير

37بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرمحمد جاسم محمد117539

38بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرميثاق صايم نهاب132502

39بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرمحمد صبار عاجل319689

40بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعباس باسم عبدالمحسن133176

41بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعبدربه رحيم عبدربه131543

42بكالوريوسالخضى11731المثنىذكراحمد نارص عودة212228

ى محيسن كاظم133107 43بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرحسير

44بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرصباح حسن فرهود117690

ي حميده474071
ى
45بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعالء صاق

46بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعلي سالم محمد129760

47بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرمنصور حمود عيىس117561

ى عبدالعظيم صالح556254 48بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرحسير

49بكالوريوسالخضى11731المثنىذكريعقوب يونس كامل479501

50بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرمهند لؤي محمد471776

يف319930 51بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعباس نصير رسر

52بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعامر لطيف جودة329245

53بكالوريوسالخضى11731المثنىذكركمال عواد محمد329271

ي130939
54بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرحيدر كمال راضى

55دبلومالخضى11731المثنىذكرشاكر حمزة عباس394964

56دبلومالخضى11731المثنىذكرفالح عيدان علك115905

57دبلومالخضى11731المثنىذكرسعيد شهاب جياد117594

58دبلومالخضى11731المثنىذكرعارف كريم غازي117552

59دبلومالخضى11731المثنىذكرجواد كاظم عبدهللا117684

60دبلومالخضى11731المثنىذكرنارص عودة طليب117769

61دبلومالخضى11731المثنىذكرعلي حسن وزير133305

62دبلومالخضى11731المثنىذكراحمد رحمن مزهر129795

63دبلومالخضى11731المثنىذكرناظم وحيد صوين117772

ى عبدالرضا حميد212232 64دبلومالخضى11731المثنىذكرحسير

ي ضيدان117800 65دبلومالخضى11731المثنىذكرعلي عبدالنن 

66دبلومالخضى11731المثنىذكرمصطفى حميده غياض117554

67دبلومالخضى11731المثنىذكروليد محيميد صالح135455

68دبلومالخضى11731المثنىذكركاظم جبير لطيف534399

69دبلومالخضى11731المثنىذكرمحمد مردان يونس129470

70دبلومالخضى11731المثنىذكرمحمد طعمه عبدالرضا319794

71دبلومالخضى11731المثنىذكرمحمد ابراهيم حسن479012

72دبلومالخضى11731المثنىذكرتركي جساب غانم117867

73دبلومالخضى11731المثنىذكرمحمد عودة تالي473738



ى135440 74دبلومالخضى11731المثنىذكرسالم رحيم عبدالحسير

75دبلومالخضى11731المثنىذكرجالب كاظم نارص406606

76دبلومالخضى11731المثنىذكرفاضل والي عبدهللا328859

77دبلومالخضى11731المثنىذكرعلي فاضل عبد329140

78دبلومالخضى11731المثنىذكرحيدر حمزة مهدي479128

ى212229 79دبلومالخضى11731المثنىذكرراهب علي عبدالحسير

80دبلومالخضى11731المثنىذكرحازم مهدي خضير442587

81دبلومالخضى11731المثنىذكرابراهيم عبدالعباس ثامر328970

82دبلومالخضى11731المثنىذكرحيدر محمود عبدعلي131928

83دبلومالخضى11731المثنىذكرماجد نعيم فزاع117551

84دبلومالخضى11731المثنىذكرتركي والي عبدهللا376415

ى زليف479059 85دبلومالخضى11731المثنىذكرابراهيم حسير

86دبلومالخضى11731المثنىذكرمحمد صالح خلف131847

87دبلومالخضى11731المثنىذكرمحمد رزاق يوسف131344

88دبلومالخضى11731المثنىذكرمحمد جواد كاظم131689

89دبلومالخضى11731المثنىذكرصفاء خزعل عباس474166

90دبلومالخضى11731المثنىذكروليد محمد عبدالواحد534726

91دبلومالخضى11731المثنىذكراحمد رميث لفته129997

92دبلومالخضى11731المثنىذكركاظم عبيد ملح534733

93دبلومالخضى11731المثنىذكرحسن جبير لطيف130751

94دبلومالخضى11731المثنىذكرحيدر جاسم عبدهللا131915

95دبلومالخضى11731المثنىذكرمرتضى فرعون مانع117523

96دبلومالخضى11731المثنىذكرمحمد كريم كاظم117639

ى ناجح عاجل474059 97دبلومالخضى11731المثنىذكرحسير

98دبلومالخضى11731المثنىذكررياض فاضل عبد479052

99دبلومالخضى11731المثنىذكرحسام ستار لفته117900

100دبلومالخضى11731المثنىذكرحيدر رميث لفته131378

101دبلومالخضى11731المثنىذكرمحمد مهدي رزاق132254

102دبلومالخضى11731المثنىذكررعد يارس كاظم117601

103دبلومالخضى11731المثنىذكرمرتضى مطر لزام319878

104دبلومالخضى11731المثنىذكراوس فالح محسن319701

105دبلومالخضى11731المثنىذكراحمد فالح مطشر479064

106دبلومالخضى11731المثنىذكراحمد جمال جاسم117720

ى قاسم مطر328647 107دبلومالخضى11731المثنىذكرحسير

108دبلومالخضى11731المثنىذكرعلي رحيم عبدالخضى319948

109إعداديةالخضى11731المثنىذكرمصطفى حبيب داخل130707

110إعداديةالخضى11731المثنىذكرجواد كاظم صاحب133342

111إعداديةالخضى11731المثنىذكرصالح معيبد حمود329122

112إعداديةالخضى11731المثنىذكرعدنان عبد والي117827

يف فري    ح329087 113إعداديةالخضى11731المثنىذكريارس رسر

ى جابر سلمان328923 114إعداديةالخضى11731المثنىذكرحسير

115إعداديةالخضى11731المثنىذكرحيدر نعمة عبدهللا406554

116إعداديةالخضى11731المثنىذكرداود سلمان عبدهللا129481

117إعداديةالخضى11731المثنىذكرمحمد صفر داخل117573

118إعداديةالخضى11731المثنىذكرصالح كاظم ارهيف133190



119إعداديةالخضى11731المثنىذكرحيدر رزاق منشد129657

120إعداديةالخضى11731المثنىذكرعلي طعمه عبدالرضا117789

ي117762
1ماجستيرالخضى11731المثنىذكرليث نعيم حسوبى

2ماجستيرالخضى11731المثنىذكرمهند كمال مزهر328559

ى وعد جايد129743 3بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرحسير

ى329043 4بكالوريوسالخضى11731المثنىذكراحمد سويجت حسير

5بكالوريوسالخضى11731المثنىذكروليد خالد فليفل131218

6بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرمحمد عزار جياد117536

7بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرانور سلمان فتنان131390

8بكالوريوسالخضى11731المثنىذكراحمد اكرم كاظم474213

 احمد علي129617
ى 9بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرحسير

10بكالوريوسالخضى11731المثنىذكركرار صالح رحيم132991

11بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرصالح مهدي رزاق117677

12بكالوريوسالخضى11731المثنىذكريعقوب يوسف محل131075

ي هالوي131397 13بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرمحمد محنر

14بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرطالل ذجر حاشوش479141

15بكالوريوسالخضى11731المثنىذكراحمد هادي ايدام117770

16بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعبدهللا فالح محارب131280

17بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرايوب صالح كتاب479033

18بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعالء كاظم عبد479035

19بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرسعد عبدالرضا رويل130890

20بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرحاتم كريم جابر129876

21بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرمصطفى حبيب عطية375762

22بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعامر عودة تالي130585

23بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرابراهيم عبدالحسن نصب376698

24بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعامر هادي هليل117920

25بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرحيدر لؤي محمد474020

26بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعبدهللا كامل عواد117663

27بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرمحمد موس عبدهللا117890

28بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرمصطفى عبدالكريم عبدهللا133131

29بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعامر شعيل مشاي117617

30بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرمصطفى سفاح رحيم474180

31بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعطاهللا وادي جبار378761

ي غانم130503
32بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعلي معاسر

ى عبيد319841 33بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعالء حسير

34بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرحيدر سعيد شهاب486816

35بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعامر فيصل عبد534712

36بكالوريوسالخضى11731المثنىذكريعقوب صالح كتاب117597

37بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعبدهللا فرعون مانع117621

38بكالوريوسالخضى11731المثنىذكراحمد صادق جبار329068

39بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعلي عبدالزهره رضا330990

40بكالوريوسالخضى11731المثنىذكروليد عودة تالي130597

41بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعلي مهدي صكر129266

42بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعماد عبد ماذي129323

ى عابر117740 43بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعلي حسير



44بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرمصطفى فاضل عبد133295

45بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرفهد فاهم جبار133018

46بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعلي عبدالرحيم داود328547

ى مطر لزام135419 47بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرحسير

48بكالوريوسالخضى11731المثنىذكروليد مطر عواد328655

49بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعبدهللا قاسم خماط537102

ي117760
50بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرغيث نعيم حسوبى

ى فيصل جاسم131251 51بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرحسير

52بكالوريوسالخضى11731المثنىذكراسعد حازم محمد133076

53بكالوريوسالخضى11731المثنىذكراحمد قاسم حسن117578

54بكالوريوسالخضى11731المثنىذكركمال عبود شاهر535925

55بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرلطيف محمد مرزوك117896

ى كاظم فرج406575 56بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرحسير

57بكالوريوسالخضى11731المثنىذكراحمد جمعة كريم117870

يف117765 58بكالوريوسالخضى11731المثنىذكراحمد حسن رسر

59بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرحسام رياض حمزة129358

60بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرظافر رياض حمزة133205

61بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعلي حبيب حامد319808

62بكالوريوسالخضى11731المثنىذكررائد محيل خلف406609

ي130657
63بكالوريوسالخضى11731المثنىذكركرار جبار راضى

64بكالوريوسالخضى11731المثنىذكراحمد محمد عبد117711

اد129971 65بكالوريوسالخضى11731المثنىذكروسام عكاب رسر

66بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرامجد كامل عجيل406564

67بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرمحمد كاظم سلمان329059

68بكالوريوسالخضى11731المثنىذكروئام عواد كاظم473990

ى مانع لفته117589 69بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرحسير

ى هادي عطية130860 70بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرحسير

71بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرحسن احمد محمد117598

ى402450 72بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرمحمد نزار عبدالحسير

73بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرباسم لطيف جودة534717

74بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعلي حسن عطيه117651

75بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرمطصفى عبدالرزاق زبون133282

76بكالوريوسالخضى11731المثنىذكراحمد رسي    ح خلف328730

77بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرفالح حسن جاسم376782

78بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعادل جمال حمود130968

79بكالوريوسالخضى11731المثنىذكراحمد قاسم مطر117610

80بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعالء سعد عجيل117763

81بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعامر عزار جياد133259

82بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرسالم فاهم كاظم378857

83بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرمرتضى ناجح عواد319774

84بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرقضي احمد محمد117791

85بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرحيدر تركي كاظم406583

86بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرسالم كامل عواد479138

87بكالوريوسالخضى11731المثنىذكركاظم عبدالرضا كاظم135478

88بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرثامر ثجيل بريد131085



89بكالوريوسالخضى11731المثنىذكريونس رحيم لهواك319863

ى عابر117738 90بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرليث حسير

ي474025 91بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعلي جفات صلين 

ى هادي لفته536460 92بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرحسير

93بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرمحمد قاسم حسن130674

94بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرميثم ستار جبار130299

95بكالوريوسالخضى11731المثنىذكررحيم غالي كاظم117570

96بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرمثنى حسن عالوي319726

97بكالوريوسالخضى11731المثنىذكراحمد جمال عبد117926

98بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرنارص عبدالرحمن مطشر329281

ى عذيب479068 99بكالوريوسالخضى11731المثنىذكركرار حسير

100بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرعبدهللا حسن عبدهللا406573

101بكالوريوسالخضى11731المثنىذكرصالح مهدي جاسم117830

102بكالوريوسالخضى11731المثنىذكراحمد كريم علي129511

 علي بجاي117625
ى 103دبلومالخضى11731المثنىذكرحسير

104دبلومالخضى11731المثنىذكرمرتضى ناجح كاظم329205

105دبلومالخضى11731المثنىذكركرار عويد ملوح376681

106دبلومالخضى11731المثنىذكرموس علي ثامر117654

ى حسن محمد406590 107دبلومالخضى11731المثنىذكرحسير

108دبلومالخضى11731المثنىذكرقاسم نجم عبد117585

109دبلومالخضى11731المثنىذكرفيصل عماد عويد534730

110دبلومالخضى11731المثنىذكرمحمد سالم شامل406571

111دبلومالخضى11731المثنىذكرحسن فالح والي406578

ى كاظم نعيم479027 112دبلومالخضى11731المثنىذكرحسير

113دبلومالخضى11731المثنىذكرسيف علي حمودي319852

114دبلومالخضى11731المثنىذكرعلي كاظم جبير130785

ى جبار117534 115دبلومالخضى11731المثنىذكراثير حسير

116دبلومالخضى11731المثنىذكرسعد منصور عبود328719

117دبلومالخضى11731المثنىذكرتركي تاية حسن117545

118دبلومالخضى11731المثنىذكرذوالفقار عبدالزهرة حميدي117596

119دبلومالخضى11731المثنىذكراحمد نايف ريكان135392

120دبلومالخضى11731المثنىذكرجراح سالم عويد130073

121دبلومالخضى11731المثنىذكرمهند رحيم موازي117880

122دبلومالخضى11731المثنىذكرجمال عباس شخير117708

123دبلومالخضى11731المثنىذكرسعد فالح شمال346475

124دبلومالخضى11731المثنىذكرعقيل سعود نارص556201

125دبلومالخضى11731المثنىذكرعباس كاظم عبد479073

126دبلومالخضى11731المثنىذكرمحمود محمد منشد117892

127دبلومالخضى11731المثنىذكرمحمد كامل رسحان328982

128دبلومالخضى11731المثنىذكرسيف حزام نارص130085

129دبلومالخضى11731المثنىذكرفائز مسير لفته117754

130دبلومالخضى11731المثنىذكرفارس فاضل عبجل534727

ى319744 131دبلومالخضى11731المثنىذكرامجد موحان حسير

132دبلومالخضى11731المثنىذكرمحمد فوزي فرحان133046

133دبلومالخضى11731المثنىذكرجبير فاخر عبد329098



ى فاضل مطرود406598 134دبلومالخضى11731المثنىذكرحسير

135دبلومالخضى11731المثنىذكراركان محسن علي129208

136دبلومالخضى11731المثنىذكررشيد شامي هول132798

137إعداديةالخضى11731المثنىذكرمنتظر شاكر عواد131804

ي حميدة117782
ى
138إعداديةالخضى11731المثنىذكرايوب صاق

139إعداديةالخضى11731المثنىذكرخالد فالح رحيم117838

140إعداديةالخضى11731المثنىذكرغيث غالب نعيم326388

141إعداديةالخضى11731المثنىذكرحيدر مطرب علي534427

142إعداديةالخضى11731المثنىذكرعباس اياد حميد117635

143إعداديةالخضى11731المثنىذكرعباس زهير بتور379024

144إعداديةالخضى11731المثنىذكرمهدي سلمان فتنان378925

145إعداديةالخضى11731المثنىذكرسيف جاسم محمد132222

146إعداديةالخضى11731المثنىذكراحمد صالح كريم130210

ى فارس لزام319718 147إعداديةالخضى11731المثنىذكرحسير

148إعداديةالخضى11731المثنىذكرمحمد حمودي محمد131997

149إعداديةالخضى11731المثنىذكرنور عدنان سعد534419

ى135428 150إعداديةالخضى11731المثنىذكرسعود علي حسير

 حسون علي440291
151إعداديةالخضى11731المثنىذكرمصطفى

152إعداديةالخضى11731المثنىذكرعلي حمودي محمد131663

153إعداديةالخضى11731المثنىذكرتراك تايه حسن328793

ى سالم129238 154إعداديةالخضى11731المثنىذكرعلي حسير

155إعداديةالخضى11731المثنىذكرمحمود يوسف ثابى117774

156إعداديةالخضى11731المثنىذكرحسن ثابت جبار534383

157إعداديةالخضى11731المثنىذكرعلي محمد جنيح131971

158إعداديةالخضى11731المثنىذكرعالء حميد شمال117679

159إعداديةالخضى11731المثنىذكرمصطفى كامل نافع329400

160إعداديةالخضى11731المثنىذكرحيدر مزهر هويد473703

161إعداديةالخضى11731المثنىذكرمشعل غالي حسن131898

162إعداديةالخضى11731المثنىذكرمهند باسم جوان130809

163إعداديةالخضى11731المثنىذكروليد خالد كاظم536255

164إعداديةالخضى11731المثنىذكرعباس وداع مجلي440130

165إعداديةالخضى11731المثنىذكرنارص باسم محمد132855

 علي473920
ى 166إعداديةالخضى11731المثنىذكراحمد حسير

167إعداديةالخضى11731المثنىذكراحمد مؤيد علي135463

168إعداديةالخضى11731المثنىذكرمحمد فاهم جليل375890

169إعداديةالخضى11731المثنىذكرعلي احمد علي129927

170إعداديةالخضى11731المثنىذكرمحمد عبدهللا نعمة396178

171إعداديةالخضى11731المثنىذكرصالح عودة تالي131610

172إعداديةالخضى11731المثنىذكرمحمد مازن كاظم117549

ى مالك محيميد378816 173إعداديةالخضى11731المثنىذكرحسير

174إعداديةالخضى11731المثنىذكرعصام عزار جياد133249

175إعداديةالخضى11731المثنىذكرصالح هادي غائب473792

176إعداديةالخضى11731المثنىذكرسجاد طالب عذوب129285

177إعداديةالخضى11731المثنىذكرمنتظر سعد عبد117881

178إعداديةالخضى11731المثنىذكرعلي صالح مسير395075



ي مطشر131635
179إعداديةالخضى11731المثنىذكرعلي كوينى

180إعداديةالخضى11731المثنىذكرسيف غالب نعيم326380

181إعداديةالخضى11731المثنىذكرابراهيم رحيم لهواك117809

ى سالم رسي    ح132877 182إعداديةالخضى11731المثنىذكرحسير

183إعداديةالخضى11731المثنىذكرمحمد حيدر شهيد129576

184إعداديةالخضى11731المثنىذكرعصام سالم محمد129772

185إعداديةالخضى11731المثنىذكرعلي كاظم سلمان394887

186إعداديةالخضى11731المثنىذكرموس حسون مهدي212231

187إعداديةالخضى11731المثنىذكرمصطفى فالح مطشر439848

188إعداديةالخضى11731المثنىذكراحمد كاظم جبير117607

ى537253 ي عبدالحسير
 
189إعداديةالخضى11731المثنىذكراحمد شوق

190إعداديةالخضى11731المثنىذكرماجد عزيز جي 329026

ى جواد473980 191إعداديةالخضى11731المثنىذكرسجاد حسير

192إعداديةالخضى11731المثنىذكراحمد جاسم خريمش117722

193إعداديةالخضى11731المثنىذكرعزيز جواد كاظم131703

194إعداديةالخضى11731المثنىذكراحمد قاسم مهدي129887

ى حامد رسول129786 195إعداديةالخضى11731المثنىذكرحسير

ي117605
196إعداديةالخضى11731المثنىذكرمرتضى جبار راضى

ي131756
ى عطاهللا شغينى 197إعداديةالخضى11731المثنىذكرحسير

198إعداديةالخضى11731المثنىذكرجالل زامل ناهي534348

199إعداديةالخضى11731المثنىذكربندر لعيوس جي 258026

200إعداديةالخضى11731المثنىذكرسيف احمد حسن132235

201إعداديةالخضى11731المثنىذكرعلي صبيح عبدهللا129641

 علي534433
ى 202إعداديةالخضى11731المثنىذكرسجاد حسير

203إعداديةالخضى11731المثنىذكرعلي سلمان مرزه117884

 علي ايدام534367
ى 204إعداديةالخضى11731المثنىذكرحسير

 علي534339
ى 205إعداديةالخضى11731المثنىذكرضياء حسير

206إعداديةالخضى11731المثنىذكرعلي محمد مهدي379005

207إعداديةالخضى11731المثنىذكركرار حيدر خواف131419

ى سعد534413 208إعداديةالخضى11731المثنىذكررسول حسير

209إعداديةالخضى11731المثنىذكرموس كسار مصبح130102

210إعداديةالخضى11731المثنىذكراحمد صالح عبيد556240

211إعداديةالخضى11731المثنىذكراحمد علي جابر131744

212إعداديةالخضى11731المثنىذكرعدنان ضاجي شامي132532

ي ستار130160
 
213إعداديةالخضى11731المثنىذكرعماد شوق

214إعداديةالخضى11731المثنىذكرمنتظر عبدالرحمن شهاب129703

215إعداديةالخضى11731المثنىذكرمرتضى صاحب مزهر72478

216إعداديةالخضى11731المثنىذكرمحمد سامي عواد133059

217إعداديةالخضى11731المثنىذكرعلي مدعث فنيطل117735

218إعداديةالخضى11731المثنىذكرعلي موس عبدهللا129854

219إعداديةالخضى11731المثنىذكرجاسم احمد مرزوك131445

 علي عبد376473
ى 220إعداديةالخضى11731المثنىذكرحسير

221إعداديةالخضى11731المثنىذكرليث ستار جبار130244

222إعداديةالخضى11731المثنىذكرعبدهللا كامل سهيل133441

223إعداديةالخضى11731المثنىذكرفواز عزوز عطشان117600



224إعداديةالخضى11731المثنىذكرحسن فالح حسن378869

225إعداديةالخضى11731المثنىذكرعودة فرج بريد329173

226إعداديةالخضى11731المثنىذكرسجاد سامي عواد479115

227إعداديةالخضى11731المثنىذكرمحمدالباقر فارس لزام319675

228إعداديةالخضى11731المثنىذكرعبدهللا صالح مطشر129187

229إعداديةالخضى11731المثنىذكرمنتظر رعد عبدالفتاح376669

230إعداديةالخضى11731المثنىذكرانوار عذبان خواف440049

231إعداديةالخضى11731المثنىذكرعباس رحيم مجيبل132887

232إعداديةالخضى11731المثنىذكرمحمد نارص ريسان131239

233إعداديةالخضى11731المثنىذكرفاضل طمطوم ابولدان440085

234إعداديةالخضى11731المثنىذكرعلي كامل نافع375875

235إعداديةالخضى11731المثنىذكراسامة مالك مهدي117693

236إعداديةالخضى11731المثنىذكرباسل شي  حسن130231

237إعداديةالخضى11731المثنىذكرمحمد رهيف قني 130179

ى131521 238إعداديةالخضى11731المثنىذكراحمد لقاء عبدالحسير

ى رضا مهدي440263 239إعداديةالخضى11731المثنىذكرحسير

ي130127
240إعداديةالخضى11731المثنىذكروائل فاضل حسوبى

241إعداديةالخضى11731المثنىذكرمحمد هادي عطية376450

ي117806
ى
242إعداديةالخضى11731المثنىذكرموس كاظم الق

ي129341
ى
243إعداديةالخضى11731المثنىذكررامي كاظم الق

244إعداديةالخضى11731المثنىذكرسيف علي مذبوب117850

ى440187 ى عبدالكاظم عبدالحسير 245إعداديةالخضى11731المثنىذكرحسير

ى377714  لقاء عبدالحسير
246إعداديةالخضى11731المثنىذكرمصطفى

ى130195 247إعداديةالخضى11731المثنىذكرمصطفى طالب عبدالحسير

248إعداديةالخضى11731المثنىذكراحمد عبود شاهر439753

249إعداديةالخضى11731المثنىذكرامير رحمن عذيب129142

250دبلومالخضى11731المثنىذكرزيد عبدالرضا كاظم117861

251إعداديةالخضى11731المثنىذكرسعد فرج كاوي129307

252إعداديةالخضى11731المثنىذكراحمد كاظم ارهيف117727

 علي117725
ى 253إعداديةالخضى11731المثنىذكرحيدر حسير

254إعداديةالخضى11731المثنىذكررافع عبد والي442552

255إعداديةالخضى11731المثنىذكرنعيم غازي سليط328632

256إعداديةالخضى11731المثنىذكرفهمي ستار لفته130266

ي ساجت376807
1دكتوراهالخضى11731المثنىأننىفاطمة راضى

2ماجستيرالخضى11731المثنىأننىانوار موس عبدالحسن117655

3بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىحوراء محمد عبد130729

4بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىسلم فرحان رمل117650

5بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىحنان حسن رسي    ح133315

6بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىامنة صبيح عبدالمجيد117839

7بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىفردوس فاضل جابر132520

8بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىسعاد فرج كاوي131871

ى صالح زغير133092 9بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىحنير

ي534729 10بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىمنى لفته بلج 

ى عاجل479054 11بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىثناء حسير

12بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىوفاء فالح عيدان117723



13بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىخديجة جابر سلمان117529

ى حسن محمد479107 14بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىحنير

ه مسلم فرحان131888 15بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىامير

16بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىزينب كريم عكلة556258

17بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىنورا عبدهللا موازي319937

18بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىزهراء جواد كاظم212224

19بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىاكرام عبدالمهدي موس129987

20بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىساجدة كاظم كريم551359

21بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىهدى مانع لفته551364

فاطمة عبدالسادة عبدعلي117582
22بكالوريوسالخضى11731المثنىأننى

23بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىايمان كاظم حنون115662

24بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىغدير جبار فاضل117873

ى117813 25بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىهيجاء عادل عبدالحسير

26بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىغسق مسلم عبود479086

27بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىهوازن عادل رحيم117703

يف محمد551360 28بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىدعاء رسر

29بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىفدوى مالك فليح117527

30بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىانوار صباح حسن319829

31بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىخديجة عبدهللا كاطع329007

32دبلومالخضى11731المثنىأننىفرح فاضل مرزة534713

33دبلومالخضى11731المثنىأننىحياة جابر راشد133394

ى طحيول رميلة133156 34دبلومالخضى11731المثنىأننىبشر

اد132036 35دبلومالخضى11731المثنىأننىافراح يارس رسر

36دبلومالخضى11731المثنىأننىهديل ابراهيم مذبوب537276

ي ضيدان479123 نهلة عبدالنن 
37دبلومالخضى11731المثنىأننى

38دبلومالخضى11731المثنىأننىفاطمه حمزه جي 130549

39دبلومالخضى11731المثنىأننىنوال فاضل يارس117615

40دبلومالخضى11731المثنىأننىابتهال قاسم عويد328991

ى395213 41دبلومالخضى11731المثنىأننىاسماء باسم عبدالحسير

42دبلومالخضى11731المثنىأننىدالل فاضل يارس406585

ة مهدي علي117853 امير
43دبلومالخضى11731المثنىأننى

44دبلومالخضى11731المثنىأننىزينب مكي خريجان328801

45دبلومالخضى11731المثنىأننىعهود كاظم كريم131781

46دبلومالخضى11731المثنىأننىرنا فالح عيدان117724

47دبلومالخضى11731المثنىأننىانوار وعد جايد132016

48دبلومالخضى11731المثنىأننىذكرى سلمان هادي129157

49دبلومالخضى11731المثنىأننىرنا فالح حسن132384

50دبلومالخضى11731المثنىأننىنهران مطر عويد117764

51دبلومالخضى11731المثنىأننىنبأ جابر عودة117709

52دبلومالخضى11731المثنىأننىفاطمة عبدالكريم ابراهيم346724

53دبلومالخضى11731المثنىأننىابتسام كامل رسحان132465

ي مسير130337 54دبلومالخضى11731المثنىأننىهناء ناج 

55دبلومالخضى11731المثنىأننىدعاء محمد عبدهللا442543

56إعداديةالخضى11731المثنىأننىفهيمة فرحان رمل131828

57إعداديةالخضى11731المثنىأننىحميدة طاهر ضباب117878



58إعداديةالخضى11731المثنىأننىافراح كامل رسحان394792

59إعداديةالخضى11731المثنىأننىعباس فاضل مرزة534704

60إعداديةالخضى11731المثنىأننىميساء طاهر ضباب442581

61إعداديةالخضى11731المثنىأننىايمان غراب تاية129538

ي جبار129834 هيلة حرب 
62إعداديةالخضى11731المثنىأننى

63إعداديةالخضى11731المثنىأننىرهام باسم موحان442555

ايمان عودة تالي479668
64إعداديةالخضى11731المثنىأننى

1ماجستيرالخضى11731المثنىأننىمريم جابر عايش535989

2بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىرجوه صالح مزهير132844

ى حارث صالح328745 3بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىحنير

4بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىعبير سالم شامل329052

5بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىزهراء فالح عيدان486774

زهراء علي ملوح117734
6بكالوريوسالخضى11731المثنىأننى

7بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىطيبة فهمي ستار130286

ي117602
8بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىزهراء جبار راضى

9بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىدعاء جساب عبدالرزاق117785

10بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىرشا حسن محمد130031

11بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىاسالم سعد جادر319893

12بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىرؤى هاشم عبدهللا117666

13بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىمريم جاسم شديد129825

يف117581 مالك سامي رسر
14بكالوريوسالخضى11731المثنىأننى

15بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىغزوان عبدالجليل موس129905

16بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىهدى عبدالرحمن شهاب129113

17بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىمريم عامر جابر534760

18بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىهناء صباح عدوة117777

19بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىمكارم مهدي رزاق132273

ى133001 تبارك علي ياسير
20بكالوريوسالخضى11731المثنىأننى

21بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىحوراء ناجح عاجل474040

22بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىاالء شاكر عواد129670

ايمان وداع مجلي131675
23بكالوريوسالخضى11731المثنىأننى

ي117556
24بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىدعاء حسن راضى

25بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىزينب كتاب كطان117876

26بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىاسماء عبود شاهر129726

27بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىحوراء جساب عبدالرزاق135490

28بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىابرار صباح حسن117687

29بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىغدير نور فالح117569

30بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىنور حامد رسول130433

31بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىفاطمة راسم حيدر117905

32بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىفاطمة حميد نهاي117587

33بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىارساء ماجد عبدهللا132180

34بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىصفا جبار يوسف117707

35بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىصباح محمد مرزوك117784

36بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىازهار صالح مزهير319871

37بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىهاجر كامل كريم133039

38بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىهاجر راسم حيدر117907



39بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىرسل حيدر نعمة126352

40بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىزهراء جبار خريجان117804

41بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىصابرين صالح زغير131717

42بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىزهراء فاضل عبد329116

43بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىضج سعدون نوي    ع329184

44بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىزهراء رزاق عبدهللا117728

45بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىزينب لطيف ريكان329080

46بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىسج  ناجح عبدهللا376886

47بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىانسام راسم حيدر117902

48بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىفاطمة فهمي ستار130318

49بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىغفران سعود عزيز117780

اق هادي لفته117558 50بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىارسر

51بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىاقسام عبدالزهرة وناس117577

اس عبدهللا نعمة133140 52بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىني 

افراح علي عامر378794
53بكالوريوسالخضى11731المثنىأننى

54بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىرنا محيسن عباس130769

55بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىزهراء سلمان فتنان479158

56بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىرقية رسول حسون328625

ى326372 57بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىنور لقاء عبدالحسير

58بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىرحاب عبدالزهرة رضا330976

59بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىفاطمة هاتف جبار328850

60بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىزينب عبدالحسن حنون346455

61بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىنورة حامد عبيد132206

يف329158 62بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىنورالهدى نصير رسر

63بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىاحالم عبدالكاظم ثجيل117633

باسمة محمد علي131313
64بكالوريوسالخضى11731المثنىأننى

65بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىاسيل ستار كاظم117886

66بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىفاطمة عبدهللا حسن406560

67بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىهاجر عبادي جبار117755

68بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىسارة عبدالزهرة رضا326643

69بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىنورالهدى راكان محارب130571

70بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىبشائر سمير عاقل117671

71بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىعهود رحيم مهدي130221

72بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىايمان مزعل هادي117897

ي132822
73بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىهدى فهد شمجى

74بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىمناهل وليد محيميد135397

75بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىبراق شاكر عواد117865

76بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىسارة منديل لعيوس117676

77بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىخولة طلفاح فالح117712

78بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىعبير سمير عاقل117674

79بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىزينب شعالن يارس117714

ى فرحان375863 80بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىانفال حسير

81بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىمها محسن فرحان556579

82بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىافراح عادل عبدهللا117660

83بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىفاطمة طمطوم ابوالدان131271



84بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىفاطمة جميل عباس329421

85بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىسج  جاسم محمد439771

86بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىفاطمة هادي لفته535969

87بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىرسل ماجد عبدهللا117669

88دبلومالخضى11731المثنىأننىزهراء فالح حسن319905

89دبلومالخضى11731المثنىأننىسهام غراب تاية442545

90دبلومالخضى11731المثنىأننىاثير ستار كاظم117887

91دبلومالخضى11731المثنىأننىمدلول جابر مدلول131725

92دبلومالخضى11731المثنىأننىفاطمة ستار جبار117909

93دبلومالخضى11731المثنىأننىهدى فالح مزهير551358

94دبلومالخضى11731المثنىأننىزينب منعم عبد328612

95دبلومالخضى11731المثنىأننىمروة عبدالكريم عالج473816

ي غانم130484
96دبلومالخضى11731المثنىأننىمريم معاسر

97دبلومالخضى11731المثنىأننىزينب سالم محمد129751

98دبلومالخضى11731المثنىأننىفاطمة قاسم مهدي129914

اسماء علي عبد115767
99دبلومالخضى11731المثنىأننى

ى سلمان مزرة119167 100دبلومالخضى11731المثنىأننىسالير

101دبلومالخضى11731المثنىأننىهبة صادق حسناوي131328

102دبلومالخضى11731المثنىأننىهناء عواد فرحان117541

103دبلومالخضى11731المثنىأننىهناء هادي ايدام129457

104دبلومالخضى11731المثنىأننىهاجر سعيد شهاب130353

105دبلومالخضى11731المثنىأننىازهار موس عبدالحسن117757

ى لفته117854 106دبلومالخضى11731المثنىأننىارساء حسير

وفاء علي محمد117716
107دبلومالخضى11731المثنىأننى

ي فهد117623
ي هابى

108دبلومالخضى11731المثنىأننىامابى

109دبلومالخضى11731المثنىأننىزهراء عزيز ايدام129813

110دبلومالخضى11731المثنىأننىافراح سعد عبد117758

111دبلومالخضى11731المثنىأننىرحاب مدلول حسن117793

ى ستار كاظم135499 112إعداديةالخضى11731المثنىأننىبنير

ى فزع117686 113إعداديةالخضى11731المثنىأننىرقية حسير

114إعداديةالخضى11731المثنىأننىزينب مكي عبد117628

115إعداديةالخضى11731المثنىأننىسج  موس عبدالحسن117756

116إعداديةالخضى11731المثنىأننىنور شاكر عواد129683

117إعداديةالخضى11731المثنىأننىنرجس كريم كاظم117918

118إعداديةالخضى11731المثنىأننىزهراء احمد نافع131938

119إعداديةالخضى11731المثنىأننىتبارك احسان جواد117668

120إعداديةالخضى11731المثنىأننىزهراء سعدي رزاق534711

يف محمد132942 121إعداديةالخضى11731المثنىأننىانفال رسر

122إعداديةالخضى11731المثنىأننىرواء سعدي رزاق479025

123إعداديةالخضى11731المثنىأننىحوراء موفق جبار117612

124إعداديةالخضى11731المثنىأننىمريم فالح رحيم442538

125إعداديةالخضى11731المثنىأننىتبارك نزار هاشم376432

126إعداديةالخضى11731المثنىأننىفاطمة جبار عبدالكاظم534356

127إعداديةالخضى11731المثنىأننىاالء سعد منشد129957

128إعداديةالخضى11731المثنىأننىتف  ماجد عبدهللا556244



129إعداديةالخضى11731المثنىأننىزهراء وليد محيميد135408

130إعداديةالخضى11731المثنىأننىمريم عبد نعمة117698

131إعداديةالخضى11731المثنىأننىزهراء جابر عودة328703

132إعداديةالخضى11731المثنىأننىمروة سعدي رزاق479019

133إعداديةالخضى11731المثنىأننىنور كتاب حنون479082

134إعداديةالخضى11731المثنىأننىسارة مالك مهدي117695

ى عابر117736 135إعداديةالخضى11731المثنىأننىفاطمة حسير

ليل احمد علي130397
136إعداديةالخضى11731المثنىأننى

137إعداديةالخضى11731المثنىأننىاسماء جواد كاظم130919

138إعداديةالخضى11731المثنىأننىارساء مطرب علي534750

139إعداديةالخضى11731المثنىأننىبشائر حامد كطان406594

امل علي محمد534784
140إعداديةالخضى11731المثنىأننى

141إعداديةالخضى11731المثنىأننىفاطمة مهدي رزاق117683

142إعداديةالخضى11731المثنىأننىاسماء باسم عكال396008

ى جابر328752 ى حسير 143إعداديةالخضى11731المثنىأننىبشر

144إعداديةالخضى11731المثنىأننىهدى كتاب حنون479089

145إعداديةالخضى11731المثنىأننىفاطمة وليد محيميد135425

146إعداديةالخضى11731المثنىأننىفاطمة داخل عويد117701

بسمة فالح علي130646
147إعداديةالخضى11731المثنىأننى

148إعداديةالخضى11731المثنىأننىنادية كاظم شاهر376496

149إعداديةالخضى11731المثنىأننىزينب زاير واجد473639

ى537480 ي عبدالحسير
 
150إعداديةالخضى11731المثنىأننىافنان شوق

يف130954 151إعداديةالخضى11731المثنىأننىنور احمد رسر

152إعداديةالخضى11731المثنىأننىاالء جساب عبدالرزاق129529

153إعداديةالخضى11731المثنىأننىافراح محمد مرزوك130142

154إعداديةالخضى11731المثنىأننىصفية عادل رحيم133029

155إعداديةالخضى11731المثنىأننىشكران سعد عبد129861

156إعداديةالخضى11731المثنىأننىفاطمة عبدهللا موازي319646

157إعداديةالخضى11731المثنىأننىابرار فالح كنان117871

158إعداديةالخضى11731المثنىأننىازهار طمطوم ابوالدان440278

159إعداديةالخضى11731المثنىأننىاديبة مخيتل شاحون475664

160إعداديةالخضى11731المثنىأننىزهور احمد كامل117718

161إعداديةالخضى11731المثنىأننىسارة رعد حسن129948

162إعداديةالخضى11731المثنىأننىانفال حميد نهاي132811

163إعداديةالخضى11731المثنىأننىسماء عوض خضير117729

164إعداديةالخضى11731المثنىأننىسارة زايد واجد378881

165إعداديةالخضى11731المثنىأننىنور رعد حسن440170

166إعداديةالخضى11731المثنىأننىايمان رزاق يوسف132979

ي نارص ريسان131198
167إعداديةالخضى11731المثنىأننىامابى

168إعداديةالخضى11731المثنىأننىضج محمد فزع326405

اية باقر غويلي329388
169إعداديةالخضى11731المثنىأننى

170إعداديةالخضى11731المثنىأننىزينب حميد عبدالرضا479148

171إعداديةالخضى11731المثنىأننىاسماء نزار هاشم376426

172إعداديةالخضى11731المثنىأننىعذراء جابر نعمة319917

173إعداديةالخضى11731المثنىأننىاديان حسن عبدالرزاق131363



ى117657 174إعداديةالخضى11731المثنىأننىدعاء سويجت حسير

175إعداديةالخضى11731المثنىأننىايمان وعد خريجان117835

176إعداديةالخضى11731المثنىأننىضج حميد عواد131958

ى130204 177إعداديةالخضى11731المثنىأننىزينب طالب عبدالحسير

178إعداديةالخضى11731المثنىأننىكوثر مظفر جبار130526

179إعداديةالخضى11731المثنىأننىسارة احمد جايد117548

180إعداديةالخضى11731المثنىأننىنور حاكم غياض376512

ى135433 181إعداديةالخضى11731المثنىأننىايات سويجت حسير

182إعداديةالخضى11731المثنىأننىفاطمة عامر منشد135438

183إعداديةالخضى11731المثنىأننىهدى حسن محمد395016

184إعداديةالخضى11731المثنىأننىحوراء فاضل عواد117842

185إعداديةالخضى11731المثنىأننىمريم فالح محارب117611

186إعداديةالخضى11731المثنىأننىرشا فارس عبدالحسن130413

187إعداديةالخضى11731المثنىأننىفاطمة جاسم محمد133425

188إعداديةالخضى11731المثنىأننىدعاء عبود شاهر129714

189إعداديةالخضى11731المثنىأننىزهراء بشير هادي117856

190إعداديةالخضى11731المثنىأننىعفاف فاضل ردام406579

فاطمة علي بجاي131566
191إعداديةالخضى11731المثنىأننى

192إعداديةالخضى11731المثنىأننىفاتن صبيح عبدهللا440205

193إعداديةالخضى11731المثنىأننىزهراء كاظم كريم129176

194إعداديةالخضى11731المثنىأننىحوراء دنون نعيثل130613

195إعداديةالخضى11731المثنىأننىارساء احمد جايد329196

196إعداديةالخضى11731المثنىأننىافراح هادي كردوش135447

197بكالوريوسالخضى11731المثنىأننىسعدية ساجت عباس330964

ميامي كاظم عبود486766
198دبلومالخضى11731المثنىأننى

199إعداديةالخضى11731المثنىأننىايناس كريم عكلة131351

ى117795 200إعداديةالخضى11731المثنىأننىاسماء حكمت حسير

ي11732المثنىذكرمنتض طاهر بالسم259353 1بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرصالح عبدالمحسن فرحان329949 2بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرعباس راشد غالي261704 3بكالوريوسالدراج 

ي محسن257385
ي11732المثنىذكروليد راضى 4بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرقاسم ادريس بطي537685 5بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرسجاد شنان صبار326977 6بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرمحمد جاسم عباس261626 7بكالوريوسالدراج 

ى329824 ي11732المثنىذكرمحمود عباس ياسير 8بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكروسام هليل عبد261719 9بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرحيدر ناهي عالوي257309 10بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرفالح عبد فرهود261592 11بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرستار جباري محارب329873 12بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرماجد جاسم عباس556577 13بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرحيدر شهيد صبار257170 14بكالوريوسالدراج 

ى بتال261710 ي11732المثنىذكرمحمد عبدالحسير 15بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكررحمن عبدهللا فاضل261604 16بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرخالد فهد عمير261698 17بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرصالح جي  خلوف261527 18بكالوريوسالدراج 



ي11732المثنىذكرفايز جي  دريول329988 19بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرسعود كاظم كاطع537677 20بكالوريوسالدراج 

هللا عني  جبار329852 ي11732المثنىذكرخير 21بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرغانم عودة عصيد537679 22بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكررسول جاسم وناس261734 23بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرمحمد عودة عصيد261765 24بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرسعد فاهم كريم257212 25بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرعلي ناهي عالوي261672 26بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكروليد فهد عمير329888 27بكالوريوسالدراج 

ى صاحب خزار329846 ي11732المثنىذكرامير 28بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرعالء محمد خضير261458 29بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرعلي حمدان مطر329911 30بكالوريوسالدراج 

ى406596 ي11732المثنىذكرباقر عبدالكريم ياسير 31بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرعبدهللا نارص عبدهللا329880 32بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكررزاق يارس عابر326957 33بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكريارس عامر عبدالرزاق537692 34بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكررسول مياح محل258912 35بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرعباس جميل فهد329893 36بكالوريوسالدراج 

ي552374
ي11732المثنىذكرصالح كاظم حسوبى 37بكالوريوسالدراج 

ي329926 ي11732المثنىذكرهادي جواد ناج  38دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكريوسف جي  رصاخ258595 39دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكرجواد عبدالكاظم ارجيوي326952 40دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكرميثم غانم كاظم261737 41دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكروسام كاظم عبد261423 42دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكرهاشم صالح خزار261768 43دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكرحيدر كاظم جاسم537682 44دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكرعباس جبار خضير329864 45دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكرعلي عبدالرضا عطشان261496 46دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكرجعفر رحيم عبدالخضى326888 47دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكرجواد كاظم خضير442618 48دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكرسعد ريسان رعيد261860 49دبلومالدراج 

ي ضاجي257117
ي11732المثنىذكرعلي راضى 50دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكرعالء موحان دخيل261648 51دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكركاظم شناوة كاظم261772 52دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكراحمد حصيب سوادي442615 53دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكرعبد السالم عباس شكاجي261554 54دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكرمحمد فياض داخل329933 55دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكرعالء بشار جاسم261618 56دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكرعلي فاهم كريم261690 57دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكرفالح حسن شاهر258119 58دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكرمشعل مرزوك غنيم329978 59دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكرمنذر مجيد كفان537680 60دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكرخالد جبار منشد329918 61إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرجليل جاسم عبد261430 62إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرصادق زامل نارص329970 63إعداديةالدراج 



ي11732المثنىذكرجاسم محمد خضير537683 64إعداديةالدراج 

ى خويط326880 ي11732المثنىذكرحيدر حسير 65إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرفالح غانم كاظم556178 66إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرحبيب عبد داود326893 67إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكركريم مسير كاطع259420 68إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرهيثم يوسف جي 259047 1بكالوريوسالدراج 

يف261463 ي11732المثنىذكرمهند محسن رسر 2بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرحامد فالح جي 257689 3بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرمجدي صادق كطان258203 4بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرحيدر عبداالمير ناظم261450 5بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرعالء محمد محسن537691 6بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكراحمد ستار هتيول257340 7بكالوريوسالدراج 

 عبدعلي داود257402
ى ي11732المثنىذكرحسير 8بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرجبار هليل عبد258862 9بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكراحمد خالد مدلول257288 10بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرحميد خالد مداعي261447 11بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرمصطفى طالب كشيش261614 12بكالوريوسالدراج 

ي261843
ي11732المثنىذكرعباس باسم حسوبى 13بكالوريوسالدراج 

ي261656
ى صاحب حسوبى ي11732المثنىذكرحسير 14بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكربسام سالم بجاي257828 15بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرعبدهللا جودة رزاق326939 16بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرعبدهللا سجاد كاظم261795 17بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرمشعل سفاح مهاوش261441 18بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكراحمد جاسم محمد261783 19بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكراكرم جبار خضير257485 20بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرعبدهللا رسول داود259508 21بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرعداي جاسم محمد329962 22بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرجي  حوشان دريول257073 23بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرمهدي صادق كطان258258 24بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرعبدالحكيم عامر كامل326944 25بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكراحمد زايد سعد261643 26بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكروسام جمال عبد261531 27بكالوريوسالدراج 

ى عودة261741 ي11732المثنىذكرستار حسير 28بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرمحمد عبدهللا رزاق261518 29بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرمحمد رحيم عبدالخضى537686 30بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرزيد موحان كامل326930 31بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرمصطفى عامر عبدالرزاق537676 32بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرسعد محمد عويد259141 33بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرحسن جابر كريم261559 34بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرعبد جمال عبد261637 35بكالوريوسالدراج 

ى ماجد ثامر258701 ي11732المثنىذكرحسير 36بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكربدر لعيوس جي 258337 37بكالوريوسالدراج 

ي261753
ي11732المثنىذكرسجاد كاظم حسوبى 38بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكرمحمود عبدالحسن نصب259080 39بكالوريوسالدراج 

ي261507
ي11732المثنىذكرعلي عبدالصادق راضى 40بكالوريوسالدراج 



ي261599
ي11732المثنىذكرعبدهللا كريم حسوبى 41بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىذكراكرم قاسم حلو257904 42دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكراكرم جي  خلوف487202 43دبلومالدراج 

ى صالح جبار326987 ي11732المثنىذكرحسير 44دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكراحمد هادي سلمان261806 45دبلومالدراج 

ى عطية261588 ى عبدالحسير ي11732المثنىذكرامير 46دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكرعادل عيد سوادي261461 47دبلومالدراج 

ي261651
ي11732المثنىذكرسلطان صاحب حسوبى 48دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكرهاشم علي ريسان261557 49دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكرمحمد نعمة مهجة261537 50دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكركاصد حسن لفته257272 51دبلومالدراج 

ي11732المثنىذكرعلي يوسف جي 258047 52إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرمثنى نعيم حميد261702 53إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكراركان فهد سعد258961 54إعداديةالدراج 

ى خلف258282 ي11732المثنىذكرعطوي حسير 55إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرعلي جباري محارب330033 56إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرعباس دريس دالمي259542 57إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرمحمد علي زامل261684 58إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرمرتضى يارس عطشان258453 59إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرعلي فياض داخل259447 60إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرحسام احمد علي261745 61إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرعلي جواد كاظم406892 62إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرمرتضى فنجان حمدهللا406890 63إعداديةالدراج 

ى عبداالمير عطية261681 ي11732المثنىذكرحسير 64إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكراحمد حمدان مطر329795 65إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرعبدهللا رحيم عبدالخضى557287 66إعداديةالدراج 

 داخل غويلي261549
ي11732المثنىذكرمرتضى 67إعداديةالدراج 

ى كامل جحيل261455 ي11732المثنىذكرحسير 68إعداديةالدراج 

ي537656 ي11732المثنىذكراكرم عواد عرين  69إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكراحمد ماجد هليل537703 70إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرمرتضى خشان حنون326903 71إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكركرار قاسم حلو259230 72إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرعباس جاسم عودة537689 73إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرسامي كاظم جليل258931 74إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكروسام ثامر منشد258133 75إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرمحمود رهيف خريجان261583 76إعداديةالدراج 

ى حميد كامل258804 ي11732المثنىذكرحسير 77إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرمهدي عذاب امحسود261760 78إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرعباس علي عبدالمحسن258839 79إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكروليد خالد حميد329901 80إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرمحمد ستار هتيول257943 81إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرعلي حمود ادهام326921 82إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكركرار ستار جبار258670 83إعداديةالدراج 

ي261790
ى
ي11732المثنىذكرطارق قاسم جاق 84إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكركاظم دلي ظفير261511 85إعداديةالدراج 



ي11732المثنىذكراحمد محمد مطر258099 86إعداديةالدراج 

ى جابر محمد259492 ي11732المثنىذكرحسير 87إعداديةالدراج 

ى راشد هالوي537700 ي11732المثنىذكرحسير 88إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرحاتم كريم كاظم257629 89إعداديةالدراج 

ي257198 ي11732المثنىذكروسام عواد عرين  90إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرسجاد رسول ظفير261677 91إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكريعقوب شهد مشيط329814 92إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرمحمد قاسم ادريس326915 93إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرجابر فنجان حمدهللا406887 94إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرجراح صالح عبدالمحسن329939 95إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرهاشم حسن هاشم406893 96إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرجابر عبدعلي داود258367 97إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكراحمد بشير رهيف259187 98إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرسيف علي فليح259113 99إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرعلي جودة عباس440626 100إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرعلي نعمة صباح537687 101إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرعبدهللا خضى انثير261523 102إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرجاسم محمد داخل261572 103إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرمحمد نجم منشد258641 104إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرفيصل حمزة سالم257967 105إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرعزيز علي ريسان259392 106إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرنايف صالح فليح257846 107إعداديةالدراج 

ي261838
ي11732المثنىذكرفاضل باسم حسوبى 108إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرعباس خالد ريسان557283 109إعداديةالدراج 

ى ساجت258509 ي11732المثنىذكرهادي حسير 110إعداديةالدراج 

ى رزاق537678 ي11732المثنىذكرمرتضى عبدالحسير 111إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرعبدهللا بشير رهيف257785 112إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرقدس صالح عبدالمحسن326908 113إعداديةالدراج 

ي11732المثنىذكرعلي جاسم محمد261848 114إعداديةالدراج 

ي11732المثنىأننىوسن كريم عبدهللا552377 1بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىأننىافراح كريم وطن261471 2دبلومالدراج 

ي11732المثنىأننىهدى فاهم عبداليمة261732 3دبلومالدراج 

ي11732المثنىأننىشيماء كريم عبدهللا259010 1ماجستيرالدراج 

ي11732المثنىأننىافراح ريكان متعب261666 2بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىأننىفاتن بادي عبد259319 3بكالوريوسالدراج 

ى محمد سنوح329956 ي11732المثنىأننىياسمير 4بكالوريوسالدراج 

جيهان علي عبدالمحسن261799
ي11732المثنىأننى 5بكالوريوسالدراج 

ى ستار جبار261726 ي11732المثنىأننىيقير 6بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىأننىارساء ستار جبار261817 7بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىأننىنغم ماجد ثامر326969 8بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىأننىافراح عامر موس261434 9بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىأننىسحر كامل فرعون330008 10بكالوريوسالدراج 

غدير باقر غويلي257242
ي11732المثنىأننى 11بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىأننىزهراء عدي عبيد261577 12بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىأننىسوسن صالح رشم329834 13بكالوريوسالدراج 



ي11732المثنىأننىنوال جفات زغير261777 14بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىأننىعواطف لعيوس جي 258318 15بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىأننىايناس طالب عكال261632 16بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىأننىخالدة عزيز جي 259284 17بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىأننىمراحب حمزة سالم261564 18بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىأننىنوال كامل طوفان261750 19بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىأننىوفاء ثامر فرحان261661 20بكالوريوسالدراج 

ي11732المثنىأننىتبارك حمزة سالم261538 21دبلومالدراج 

ي11732المثنىأننىتسواهن فياض جبار259524 22إعداديةالدراج 

ي11732المثنىأننىبيادر عامر موس487209 23إعداديةالدراج 

ي11732المثنىأننىفاطمة شهيب غنيم257801 24إعداديةالدراج 

ي11732المثنىأننىصالحة فالح جي 556161 25إعداديةالدراج 

ى طاهر257882 ى امير ي11732المثنىأننىبنير 26إعداديةالدراج 

اس عامر عبدالرزاق537693 ي11732المثنىأننىني  27إعداديةالدراج 

ي11732المثنىأننىماجدة عزيز جي 257370 28إعداديةالدراج 

ايمان علي عبدالمحسن259264
ي11732المثنىأننى 29إعداديةالدراج 

ي11732المثنىأننىرقية سجاد داخل259064 30إعداديةالدراج 

ي11732المثنىأننىاحالم نارص عابر257922 31إعداديةالدراج 

ي11732المثنىأننىنور كريم عبدهللا258411 32إعداديةالدراج 

ي11732المثنىأننىتبارك كريم عبدهللا258077 33إعداديةالدراج 

ي11732المثنىأننىمالك هاشم جبار258090 34إعداديةالدراج 

ى261757 ي11732المثنىأننىحوراء فرحان عبدالحسير 35إعداديةالدراج 

1ماجستيرالرميثة21733المثنىذكرعدي حسن كاظم165026

2ماجستيرالرميثة21733المثنىذكررحيم كاظم شناوه485869

3ماجستيرالرميثة21733المثنىذكرعبداالمير جبار عبدهللا330550

4ماجستيرالرميثة21733المثنىذكركريم عوض ناهي556757

ى نعمة173902 ى تحسير 5ماجستيرالرميثة21733المثنىذكرحسنير

6دبلوم عاليالرميثة21733المثنىذكرباسم كاطع بدر478969

ماهي خرم164749 7بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعماد رسر

8بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرناجح حسن علي164547

9بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعقيل نجم عبد330648

ي512079
10بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرلطيف كاظم شمجى

11بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكراحمد يونس حمزة361487

12بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرصالح تركي وحيد164513

13بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرنعيم كاظم شناوه478982

14بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرسالم كزار موس328141

15بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحاتم كامل عبدالزهره361082

16بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرميثم نجم عبد361065

17بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكريوسف اسماعيل عطيه173445

18بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرفليح عوض ناهي172807

19بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرقحطان رحيم عكله361596

ى عالء صاحب361429 20بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحسير

21بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرجواد كاظم جاسم164922

22بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرضياء عبداالئمة كاظم165018

23بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعمار مزهر جبار330483



24بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرصاحب جابر طه164756

25بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرباسم يونس حمزة164300

26بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكراحمد حميد محمد164303

27بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعالوي مناع جياد361366

28بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرفالح مهدي شكبان165051

29بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرباسم عبدالحسن صالح164519

يف165053 30بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعالء محسن رسر

31بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرواثق حمزة كريم164772

32بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحيدر ضايع عباس212425

33بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمهند مجيد شوين176070

ي164371
34بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعالء فارس راضى

ى سباهي400492 35بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرطاهر حسير

36بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرجاسم كريم محمد361248

ى عبد حمزة478973 37بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحسير

38بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعالء فارس عبيد478967

39بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرهاتف عبدالسادة عبدهللا164493

40بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحاتم كريم محمد173007

ى عبد361295 41بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحيدر حسير

42بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرصادق كاظم نفار164738

43بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرصفاء حميد عموش172987

ي والي396771 44بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرجابر خير

45بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمشتاق طالب رصاوة172939

46بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرهاشم محمد خضير556764

47بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرخالد سلمان صبار164759

48بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحسام محمد علي479315

49بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمنذر كامل فري    خ485864

50بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكراحمد فالح مرزوق177049

51بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرسالم جابر مسير280609

ى عبد485870 52بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكركرار حسير

53بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرقاسم محمد عبدهللا165045

54بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرغزوان داود سلمان361393

55بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمحمد علي هزن164535

56بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرذوالفقار محمد والي330471

57بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعلي هاتف علي478971

58بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمهند مقداد جمعه164918

59بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكراحمد صبار محمد212440

ى هادي جاسم164498 60بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحسير

ي عبد361208
61بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكراحسان راضى

62بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعلي مقداد جمعه164935

ى عبدالهادي330410 63بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحميد عبدالحسير

64بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرتوفيق حبيب رحيم478987

65بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرجبار عبد حمزة399892

66بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرامير عثمان صاحب330437

ى عبدالهادي330360 67بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعلي عبدالحسير

ى جهادى165056 68بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعباس حسير



ى164509 69بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرخالد اياد عبدالحسير

70بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمنتظر علي صلهام165020

71بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعلي عبدالكاظم واعي330500

72بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكركرار موس عبدالرضا361410

ى شهيد سعدون361557 73بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحسير

ى مالك165036 74بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرليث حسير

75بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرامير مقداد جمعة164360

76بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعلي رعد مجهول330545

77بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمحمد كريم محيسن378540

78بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرسجاد محمد شلوان556782

ى حسن كاظم330536 79بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحسنير

80بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحسام عيدان جليد164388

ى172776 ي حسير 81بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكراحمد صي 

82بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعبدااالله عباس كطان172961

ى164742 83بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرسالم عباس حسير

84بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكراحمد مجباس جناح164503

85بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكركرار صاحب مرعيد511955

86بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكراحمد عواد كاظم164483

ي552150 87بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرنارص بدر خير

88بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكراكرم عماد غريب165032

89دبلومالرميثة21733المثنىذكرزياد طارق كامل173033

ى صاحب جواد165023 90دبلومالرميثة21733المثنىذكرحسير

ى172155 91دبلومالرميثة21733المثنىذكرقاسم نارص حسير

92دبلومالرميثة21733المثنىذكرصبيح نجم عبد172879

93دبلومالرميثة21733المثنىذكراحمد جاسم صاحب330521

94دبلومالرميثة21733المثنىذكرعلي عبدالحسن كريم330490

95دبلومالرميثة21733المثنىذكراحمد علي مطر172614

96دبلومالرميثة21733المثنىذكرحيدر جبار عبدهللا172313

97دبلومالرميثة21733المثنىذكرحسن مدلول عباس164789

98دبلومالرميثة21733المثنىذكرخليل سفاح غالي177028

99دبلومالرميثة21733المثنىذكرمجيد محمد عواد330542

ى330668 100دبلومالرميثة21733المثنىذكركاظم ضايف حسير

101دبلومالرميثة21733المثنىذكرعلي فوزي جبار479010

ى مجيد شوين330555 102دبلومالرميثة21733المثنىذكرمعي 

103دبلومالرميثة21733المثنىذكرجابر عبادي محيسن164333

104دبلومالرميثة21733المثنىذكرصادق صي  سعد478965

105دبلومالرميثة21733المثنىذكرصالح عبدالحسن كدبال361261

106دبلومالرميثة21733المثنىذكرحيدر محمد حمزه164366

107دبلومالرميثة21733المثنىذكرعايد كاظم هويل164302

108دبلومالرميثة21733المثنىذكرسالم عادل عبدعلي275774

109دبلومالرميثة21733المثنىذكرمحمد عبدالجواد نهر172834

ى164395  علي امير
ى 110دبلومالرميثة21733المثنىذكرحسير

111دبلومالرميثة21733المثنىذكرعماد تكليف نوري164356

112دبلومالرميثة21733المثنىذكراحمد كاظم صالح172788

113دبلومالرميثة21733المثنىذكرخالد جبار عبدعلي164792



114دبلومالرميثة21733المثنىذكرقاسم يونس حمزة164314

115دبلومالرميثة21733المثنىذكرمحسن فيصل غالي165030

116دبلومالرميثة21733المثنىذكراحمد فرهود عبيد165041

ى جياد212427 117دبلومالرميثة21733المثنىذكرعلي حسير

شوح283379 ى رسر 118دبلومالرميثة21733المثنىذكرزياد عبد الحسير

ي نارص556717
119دبلومالرميثة21733المثنىذكرنارص كوبى

120دبلومالرميثة21733المثنىذكرعمار صبار كريم164363

121دبلومالرميثة21733المثنىذكرمحمد قاسم مطشر330677

122دبلومالرميثة21733المثنىذكرقايد محمد نجم164315

123دبلومالرميثة21733المثنىذكراياد فليح حسن164488

124دبلومالرميثة21733المثنىذكرجميل سعيد عبيد400634

125دبلومالرميثة21733المثنىذكرعلي ناظم عبدالسادة173125

ى ساجت164306 126دبلومالرميثة21733المثنىذكرعلي حسير

127دبلومالرميثة21733المثنىذكرمصطفى كريم نارص360087

128دبلومالرميثة21733المثنىذكرعلي يحنر مظلوم360826

129دبلومالرميثة21733المثنىذكرمحمد محسن كريم164540

130دبلومالرميثة21733المثنىذكرسيف الدين مصطفى عبد164786

131إعداديةالرميثة21733المثنىذكرواثق عبداالمير محمد164392

132إعداديةالرميثة21733المثنىذكرعلي حواله عبدنور165048

133إعداديةالرميثة21733المثنىذكرقحطان حلو حميدي172912

134إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمحمد جاسم نعمه399830

ي173064
135إعداديةالرميثة21733المثنىذكرفاضل نعمه كابى

ى هبوش محمد361228 136إعداديةالرميثة21733المثنىذكرعبدالحسير

137إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمحمود مجهول حمزه404561

ي صالح361052
138إعداديةالرميثة21733المثنىذكرهادي شابى

139إعداديةالرميثة21733المثنىذكرعباس جواد كاظم164398

ي عبد172130
ى
140إعداديةالرميثة21733المثنىذكرعادل عوق

141إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمحمد جاسم جالب552165

1ماجستيرالرميثة21733المثنىذكرعلي كريم كاظم170229

2ماجستيرالرميثة21733المثنىذكركرار حميد عموش170331

ي داخل404449
3بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرهاشم راضى

4بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعلي كاظم مطرود330505

5بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحيدر يوسف مناجي176124

6بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكررحمان وحيد عذاب177220

7بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمحمد تركي عبيد170959

8بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمصطفى اياد محمد479020

9بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكروسام كاطع بدر330688

10بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعلي عبدالعباس هالل164285

ى ابوعنه164865 11بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعلي حسير

ي عبادي164810 12بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمحمد راج 

ى478992 13بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرسامي عباس حسير

14بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمحمد محمود عباس165206

15بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرماهر فيصل عباس165210

16بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمحمد عبدالرضا بزون177167

17بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرسجاد عبدالكاظم دوالب170309



 عبدعلي جبح361181
ى 18بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحسير

 علي جهاد330603
ى 19بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمحمدحسير

20بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرامير جبير شويل170841

21بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرارشد عبدالكريم بزون170795

22بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمرتضى حميد عبيد330573

23بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمحمد عباس عاشور164481

24بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرجميل صبار محمد164932

25بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرصالح رائد كامل164980

26بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعبدهللا رحيم جبار330340

ى عجة164957 27بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكراحمد عبدالحسير

28بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمحمد موفق شوين164200

29بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرسعد جاسم عبادي172702

ي164269 30بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمسلم حمداوي عبدالنن 

31بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمسلم عقيل مسلم170481

32بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمصطفى محسن فاضل360307

ى164949 33بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكراحمد عالوي حسير

34بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكركمال عاجل طربول164843

35بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمثنى كاظم مشكور330518

36بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحيدر كريم مويل360361

37بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرضياء محسن داخل330613

38بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحيدر جبار محمد172628

39بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمسلم عبد بردان359591

40بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكركرار عناد علي164267

ي164249
ى
41بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرسيف موس عوق

42بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحسن علي صلهام164855

ي وحيد164288
43بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكراحمد راضى

44بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمرتضى سعيد شوين177317

45بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكررضا علي حنون442606

46بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكراحمد هادي زورة164240

غام فائز جبار165213 47بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكررصى

48بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمحمد فرهود عبيد164909

49بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرليث فيصل وحيد164978

50بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكراكرم صبار محمد177120

51بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكراحمد صالح عبيد164873

52بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرسالم علي سلمان164940

53بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرغيث عدنان مدلول164849

54بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعلي حسن علي177177

55بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعلي االكي  عبدعلي كريم404897

56بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكراحمد وارد جابر404818

57بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمحمد موس عودة330530

58بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمالك عبادي محيسن330683

59بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعلي جواد فنطل164274

60بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرنور هاشم محمد361464

ى كريم كاظم170388 61بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحسير

ى اياد حسن164259 62بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحسير



63بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمحمد مجيد شاكر173203

64بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمنتظر عادل مدلول479180

65بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكراحمد كاظم مشاي164803

66بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعلي اكويت نعمة164491

ي170131
67بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرذوالفقار عادل حسوبى

68بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرسالم عبد بردان361097

69بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمصطفى رحيم تعيب556779

70بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعباس حسن وحيد361380

71بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحسام عبداالمير طعيم170158

72بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرسعد سمير محمد164245

ى سعيد عبيد400393 73بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحسير

74بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعلي سلمان نجم479265

75بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكركرار محمد والي171356

76بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمحمد مهدي شكبان164878

77بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمصطفى حميد عموش171455

78بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعلي عطية كاظم479005

ى عبداللطيف كريم479165 79بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحسير

80بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكركرار هاشم كريم556771

ى164850 81بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرزين العابدين رزاق عبدالحسير

82بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحسن عالء مسافر165208

83بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعباس توفيق محمد361190

ي361307
84بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمحمد عبد راضى

85بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرنعمة خضى نعمة164263

ي330567
86بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرايهاب كاظم شمجى

87بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمحمود يونس حمزه177422

88بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعباس طارق كامل170407

ى عاشور172413 89بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعلي حسير

90بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحسن جلوب دخن361504

91بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرسامر علي حميد164215

92بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمختار كريم كصاد171641

93بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعباس فاضل كاظم164972

94بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمحمد حسن لفته404770

ي164228
95بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكريوسف عامر باسر

ى عباس نجم164377 96بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحسير

ى404601 97بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعبدالمهدى نارص حسير

98بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكررحيم هالوي محمد177196

99بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرنور كريم شاكر164894

100بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرسعد عبدهللا نهر170454

101بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحيدر صاحب مرعيد164822

ى171218 102بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعباس علي شنير

103بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعلي عطشان شنيور175933

104بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحسن عباس كاظم175902

105بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمحمد حميد هالوي400036

ى شحاذة170281 106بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحمزة حسير

107بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعلي عباس نجم164380



ى كريم محمد164280 108بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحسير

109بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمحمد حامي وهام165240

110بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرجسام علي نعاس173779

111بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكركاظم رعد مجهول170375

112بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمرتضى حسن نبت173875

113بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكروسام كاظم كامل164220

114بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمشتاق هالل كندوح164222

115بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمصطفى قاسم خنوفس479286

116بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرزين العابدين عبدعلي كريم404700

ى شوين عبدالعباس478999 117بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحسير

118بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكراحمد حسن شيال172646

119بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعقيل كاظم فجر479143

120بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعلي نعيم غازي164838

121بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحسام عبدالسادة عبد164254

122بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمسلم عقيل حسن164531

123بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرقاسم هاتف غالي330578

ى عبد478959 124بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحسن حسير

125بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمحمد لطيف ابوسلة360743

126بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمصطفى رزاق عبدالحمزة164805

127بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمرتضى هادي نارص165209

128بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعباس جواد كاظم164236

129بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرباسم يوسف مناجي177254

130بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعلي كاظم جارهللا170866

ى404945 131بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكربسام عباس حسير

132بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرمسلم عواد كاظم361522

133بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكراحمد عقيل مهدي164777

ى هادي جابر172685 134بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحسير

135بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكراحمد ثائر عبيس171605

136بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرامير محمد حسون164963

ى478996 137بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعالء عباس حسير

138بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكراحمد سالم رحيم164965

139بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحسن عبود موس170136

ي صالح عبد360996 140بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرصي 

141بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرحيدر علي حسن404746

142بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكركاظم فليح كامل177395

143بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكراسعد زغير داخل164799

144بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكراحمد ستار غالي170440

145بكالوريوسالرميثة21733المثنىذكرعبدالستار شابى نجم170116

ى164226 146دبلومالرميثة21733المثنىذكرحامد اياد عبدالحسير

147دبلومالرميثة21733المثنىذكرعلي صاحب مرعيد361279

ى سفاح330690 148دبلومالرميثة21733المثنىذكرفاضل عبدالحسير

149دبلومالرميثة21733المثنىذكرنور عبدالباري جواد164886

ى يحنر مظلوم164858 150دبلومالرميثة21733المثنىذكرحسير

151دبلومالرميثة21733المثنىذكرميثم علي حوالة177238

ى كاظم جارهللا479360 152دبلومالرميثة21733المثنىذكرحسير



153دبلومالرميثة21733المثنىذكرامير ثامر اسماعيل171440

 نصار حويلي164883
154دبلومالرميثة21733المثنىذكرمرتضى

155دبلومالرميثة21733المثنىذكرمحمد عبدالحسن شحاذه164252

ي داخل400359
156دبلومالرميثة21733المثنىذكرزين العابدين راضى

157دبلومالرميثة21733المثنىذكراحمد علي صايف164528

ي كامل360128
158دبلومالرميثة21733المثنىذكركرار دوجى

ى صالح لفته177141 159دبلومالرميثة21733المثنىذكرحسير

160دبلومالرميثة21733المثنىذكركاظم رائد عباس170571

161دبلومالرميثة21733المثنىذكرمحمد جليل حليل400455

162دبلومالرميثة21733المثنىذكرزينالعابد عبداالمير سوادي177404

163دبلومالرميثة21733المثنىذكرمخلد عبدالكريم بزون164471

164دبلومالرميثة21733المثنىذكرعلي ساجد جعفر173223

165دبلومالرميثة21733المثنىذكرعلي سعود اليذ164213

166دبلومالرميثة21733المثنىذكراسامه نارص حلو552143

ى556754 167دبلومالرميثة21733المثنىذكراحمد عذاب عبدالحسير

168إعداديةالرميثة21733المثنىذكرابراهيم يوسف محيبس170876

169إعداديةالرميثة21733المثنىذكرحسن فالح مرزوق170585

ى محمد164827 170إعداديةالرميثة21733المثنىذكرعباس حسير

171إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمهتدى حميد عبيد375293

172إعداديةالرميثة21733المثنىذكرسالم عدنان مدلول170175

173إعداديةالرميثة21733المثنىذكرعلي ماجد تركي170469

174إعداديةالرميثة21733المثنىذكراحمد باقر غانم164243

175إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمهند منصور عبد378464

176إعداديةالرميثة21733المثنىذكرحمزة عبدالرزاق نعمة170752

 علي حسن404663
ى 177إعداديةالرميثة21733المثنىذكرحسير

178إعداديةالرميثة21733المثنىذكرايمن قحطان حلو173143

179إعداديةالرميثة21733المثنىذكرجهاد قاسم جهاد556784

ى عبدالحسن نجم512077 180إعداديةالرميثة21733المثنىذكربنير

181إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمصطفى قاسم مطشر170738

182إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمحمد صالح محمد404539

183إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمحمد رحيم عباس170109

184إعداديةالرميثة21733المثنىذكرعلي عبداالله حسن171239

185إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمظاهر حاكم برهان170700

186إعداديةالرميثة21733المثنىذكرعلي ثائر عبيس171200

ى173840 187إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمؤمل محمد حسير

188إعداديةالرميثة21733المثنىذكرخالد نعيم والي442653

ى عالء عبدالحسن164284 189إعداديةالرميثة21733المثنىذكرحسير

190إعداديةالرميثة21733المثنىذكرحسن جاسم غريب171333

ى164875 191إعداديةالرميثة21733المثنىذكرعلي محسن حسير

192إعداديةالرميثة21733المثنىذكرعلي رحيم كريم171578

193إعداديةالرميثة21733المثنىذكركرار سالم صاحب170544

194إعداديةالرميثة21733المثنىذكرالحسن عباس عبد164913

195إعداديةالرميثة21733المثنىذكرقاسم مرتضى داخل172356

196إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمحمد قاسم كاظم170509

197إعداديةالرميثة21733المثنىذكرحسن راتب كامل175964



ى صفاء عبداالمير170245 198إعداديةالرميثة21733المثنىذكرحسير

199إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمؤمل نجم عبدالزهرة170711

200إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمحمد باقر نعيم171556

201إعداديةالرميثة21733المثنىذكرهدى كامل عبد170321

202إعداديةالرميثة21733المثنىذكرامير حليم احمد171496

203إعداديةالرميثة21733المثنىذكرقاسم عباس رهيف176000

ى كريم177100 204إعداديةالرميثة21733المثنىذكرعلي حسير

205إعداديةالرميثة21733المثنىذكراحمد عبدالكريم بزون164282

206إعداديةالرميثة21733المثنىذكرحيدر عبدالحسن حميد173566

 ماجد تركي170086
ى 207إعداديةالرميثة21733المثنىذكرحسير

208إعداديةالرميثة21733المثنىذكرسعيد صاحب مرعيد164218

209إعداديةالرميثة21733المثنىذكرعلي يوسف محيسن330511

210إعداديةالرميثة21733المثنىذكرطه جابر طه170425

211إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمحمد كريم كصاد360456

212إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمحمد نعمة حسن404354

213إعداديةالرميثة21733المثنىذكرعقيل عبد بردان172574

214إعداديةالرميثة21733المثنىذكرحسن رياض نعيم175110

215إعداديةالرميثة21733المثنىذكراحمد قاسم صالح170559

ى فاضل محمود330655 216إعداديةالرميثة21733المثنىذكرحسير

217إعداديةالرميثة21733المثنىذكرضياء عبدالسادة عبد171412

218إعداديةالرميثة21733المثنىذكرستار جبار كاظم171006

ى احمد كاظم164896 219إعداديةالرميثة21733المثنىذكرحسير

ى ساجت170093 220إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمحمد حسير

ى170344 221إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمحمد جاسم محمدحسير

ى عدنان جابر171525 222إعداديةالرميثة21733المثنىذكرحسير

ي حاجم400302 223إعداديةالرميثة21733المثنىذكرماجد ناج 

224إعداديةالرميثة21733المثنىذكراحمد محمد عبيد172552

225إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمحمد داخل ديان177344

226إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمحمد ماجد عواد325687

ى عبداالمير امحيل172747 227إعداديةالرميثة21733المثنىذكرحسير

ى حميد نعمة361728 228إعداديةالرميثة21733المثنىذكرحسنير

229إعداديةالرميثة21733المثنىذكرحيدر عواد كاظم361543

230إعداديةالرميثة21733المثنىذكررسمد احمد حميد171590

231إعداديةالرميثة21733المثنىذكرحسن كريم محمد170101

ى361122 232إعداديةالرميثة21733المثنىذكرامير صالح عبدالحسير

ي زغير كاظم145898
233إعداديةالرميثة21733المثنىذكرهابى

234إعداديةالرميثة21733المثنىذكرناهي عبديارس حمود170195

235إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمحمد علي حوالة171657

236إعداديةالرميثة21733المثنىذكرسيف فاضل عبدالعباس171226

ى غانم171292 237إعداديةالرميثة21733المثنىذكرعلي حسير

238إعداديةالرميثة21733المثنىذكركرار ميثاق كميل366053

239إعداديةالرميثة21733المثنىذكرعبدهللا محمد عبدالعباس173168

240إعداديةالرميثة21733المثنىذكراحمد رحيم مهدي170295

241إعداديةالرميثة21733المثنىذكرعلي نعيم والي361763

ى محمدرضا عبد170526 242إعداديةالرميثة21733المثنىذكرحسير



ى موس مالك170213 243إعداديةالرميثة21733المثنىذكرحسير

244إعداديةالرميثة21733المثنىذكرحيدر بدر منصور164522

245إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمقتدى حاتم عبيد171316

246إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمحسن مشحوت محمد378523

247إعداديةالرميثة21733المثنىذكرعلي مجيد حميد170982

248إعداديةالرميثة21733المثنىذكرحاتم حميد واحد171513

249إعداديةالرميثة21733المثنىذكرسجاد سلمان صبار171265

250إعداديةالرميثة21733المثنىذكراسامة طالب عبد177372

251إعداديةالرميثة21733المثنىذكركرار علي هادي170076

ى173584 252إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمحمد عباس عبدالحسير

253إعداديةالرميثة21733المثنىذكرجعفر صادق غانم170360

254إعداديةالرميثة21733المثنىذكرفرج جميل عباس164204

255إعداديةالرميثة21733المثنىذكرعبدالهادي رزاق فليح171277

256إعداديةالرميثة21733المثنىذكراحمد عبدالسادة عبد170656

257إعداديةالرميثة21733المثنىذكرحسن ابراهيم موس170398

258إعداديةالرميثة21733المثنىذكرزين العابدين هاتف عبدالسادة400611

259إعداديةالرميثة21733المثنىذكرعباس حسن داخل556767

260إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمحمد فاهم كاظم170495

261إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمهند رياض نعيم172460

ى164247 262إعداديةالرميثة21733المثنىذكركرار حسن حسير

263إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمحسن حيدر عبداللطيف479379

264إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمنتظر علي شويل170679

265إعداديةالرميثة21733المثنىذكرباقر مرتضى داخل172662

 علي400513
ى 266إعداديةالرميثة21733المثنىذكرعبدهللا حسير

267دبلومالرميثة21733المثنىذكرعبدالسادة عبد عطية164279

ى محمود164869 268دبلومالرميثة21733المثنىذكرعقيل عبدالحسير

ى عواد عذوب361160 269دبلومالرميثة21733المثنىذكرحسير

270دبلومالرميثة21733المثنىذكرحيدر عبدالحسن كريم164257

271دبلومالرميثة21733المثنىذكرماجد جبير مالح164272

272إعداديةالرميثة21733المثنىذكرصفاء سامي لفته164207

273إعداديةالرميثة21733المثنىذكرمحمود ابراهيم حمزه360521

274إعداديةالرميثة21733المثنىذكرستار عبدالسادة عبدهللا478948

1دبلوم عاليالرميثة21733المثنىأننىهدى ساجت كاظم164769

2بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىافتخار عزوز عبدالرضا164350

3بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىابتسام جاسم محمد479342

4بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىفاطمة عمران موس176993

5بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىسعاد جاسم جويدي165070

ى كاطع330672 6بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىرباب حسير

7بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىنضال نارص حسن165061

8بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىازهار قاسم محمد173930

ه خليل ابراهيم165064 9بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىسمير

10بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىارساء عودة جوهر164342

11بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىنجالء محسن نعمه174020

12بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىاالء نارص جبير478963

ى519114 امل عبدعلي عبدالحسير
13بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننى



14بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىحنان عاجل طريول479023

15بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىمالك قاسم كاظم165058

16بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىامنة شنان كاظم478956

17بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىسارة عبدهللا موس164320

ى فاضل عبدالعباس164346 18بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىحنير

19بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىبشائر ماجد فضيل556715

20بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىغادة عدنان طه173519

21بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىصفا عبدالرزاق صالح165067

22بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىشمس علي عزيز552172

23بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىاديان ماجد حميدي164800

24بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىزينب عليوي عني 174006

االء علي حمود552154
25بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننى

26دبلومالرميثة21733المثنىأننىرحيمه عزوز عبدالرضا173416

27دبلومالرميثة21733المثنىأننىهناء مدلول عباس176172

28دبلومالرميثة21733المثنىأننىقسمه جاسم صاحب164330

29دبلومالرميثة21733المثنىأننىماجده كريم جبار330596

30دبلومالرميثة21733المثنىأننىفردوس صاحب سلطان423960

31دبلومالرميثة21733المثنىأننىاوهام عبدالرزاق عبداالمير177071

32دبلومالرميثة21733المثنىأننىسعاد كاظم عمران164328

33دبلومالرميثة21733المثنىأننىميسون مزهر عليوي556775

34دبلومالرميثة21733المثنىأننىانتصار مجهول بطوش164968

35دبلومالرميثة21733المثنىأننىحمديه جبار محمد479371

36دبلومالرميثة21733المثنىأننىليبيا محمود عبد165075

37دبلومالرميثة21733المثنىأننىانتصار محسن نعمه361476

38دبلومالرميثة21733المثنىأننىبراق جابر خضير164295

39دبلومالرميثة21733المثنىأننىزينب شندل دهش165080

40دبلومالرميثة21733المثنىأننىسعاد حميد عاكول165203

41دبلومالرميثة21733المثنىأننىزهراء محسن فاضل164318

42دبلومالرميثة21733المثنىأننىنور عبدالسالم صادق164324

43دبلومالرميثة21733المثنىأننىعلياء كريم عباس164335

44دبلومالرميثة21733المثنىأننىابتسام جابر جهاد164354

45دبلومالرميثة21733المثنىأننىمريم جمال ارحيم478976

46دبلومالرميثة21733المثنىأننىمروه هاتف شنو552160

47دبلومالرميثة21733المثنىأننىمها حمزة خشان164516

48دبلومالرميثة21733المثنىأننىوجدان بهلول حماد164680

49دبلومالرميثة21733المثنىأننىازهار ستار جبار173982

50دبلومالرميثة21733المثنىأننىغسق نعيم جاسم164766

سحر علي صبجي164292
51دبلومالرميثة21733المثنىأننى

52دبلومالرميثة21733المثنىأننىرغد فليح كمر146658

53إعداديةالرميثة21733المثنىأننىايمان كامل عمران330643

54إعداديةالرميثة21733المثنىأننىنوال فرهود غازي330589

سهام كاظم علي330426
55إعداديةالرميثة21733المثنىأننى

56إعداديةالرميثة21733المثنىأننىسندس حاكم هويدي165083

1ماجستيرالرميثة21733المثنىأننىنادية عبود سوادي172587

2ماجستيرالرميثة21733المثنىأننىزهراء محمد حبيب174962



3بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىزينه كاظم عبد176034

4بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىساهرة كريم محمد164926

5بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىحوراء حميد محمد164463

6بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىانيس عباس جواد479475

سماح ميثم دالي175607
7بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننى

8بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىسهاد ماجد كامل175423

9بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىاالم عطية جاسم330627

10بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىايمان عاجل طربول478954

ى164996 11بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىاكرام عبدهللا حسير

12بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىريام رحمن كاظم175664

دعاء محمدعلي جمعة556761
13بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننى

غدير عبدعلي جبح330465
14بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننى

15بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىايمان هادي امديح174934

16بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىزهراء قاسم كامل177452

17بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىخالدة عبدهللا عويد164428

ى لهمود164830 18بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىسارة حسير

19بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىنور هالل كندوح164433

20بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىاسيل كامل جبار165007

21بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىايات عبدالرحيم محمود178619

22بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىكريمة عبدهللا نهر172075

23بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىشفاء عبود موس174818

ى164710 سارة علي عبدالحسير
24بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننى

25بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىانوار ضياء جميل330351

مروة عبدعلي جبح361080
26بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننى

27بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىنور احمد شنول178675

ى171666 28بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىميعاد عبدالرزاق حسير

29بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىفاطمة جواد كاظم173331

30بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىرقية حميد جياش178367

منار علي عبداالمير361623
31بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننى

32بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىدعاء حميد عموش174731

ى جواد عبدالعال556763 33بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىبنير

34بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىرسل عباس جواد478951

35بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىعذراء جبار عبدهللا173364

36بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىسمارة حسن وحيد178639

ى479003 37بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىسمر عبدهللا حسير

38بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىزهراء ستار جبار164465

39بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىصفاء ناهض حسون164704

40بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىرساب جابر نعمه174674

41بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىسعدية هاشم محمد173248

حوراء ستار غالي174905
42بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننى

وصال علي عبيد361645
43بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننى

44بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىارساء كاظم عبيد178318

ى عباس كاظم172342 45بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىحنير

46بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىشهالء حمزة كريم164445

حوراء زهير محمدعلي164422
47بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننى



48بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىزهراء هادي عبداالمير175463

49بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىدعاء جاسم غريب360388

خمائل والي مححمد175504
50بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننى

ي عبادي173647 51بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىاالء راج 

ق باقر جاهل361581 52بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىاستي 

53بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىختام محمد عبدهللا178268

54بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىهناء حميد عموش174715

55بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىجنان جبار عبدهللا164477

56بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىوالء عبدهللا كريم178856

57بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىعذراء عيدان عابر178181

رسل علي حميدي174465
58بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننى

59بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىبلسم عبدالكريم مالخ178157

60بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىفرح نبيل كاظم164424

61بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىرغد سعد فزاع173800

62بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىشفاء عبدهللا عويد165241

ى محسن علوان174419 63بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىبنير

64بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىعهود سلمان داخل178394

فاطمة سعد عبدعلي178241
65بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننى

66بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىانوار عبداالمير غافل164382

67بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىحنان فرهود عبيد178141

ى164946 68بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىنورس رعد ياسير

69بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىاالء عبدهللا موس361322

70بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىصفاء ابراهيم نعمه479227

ي وحيد164290
71بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىزمن راضى

72بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىازهار ابراهيم كريم164441

 علي مطشر164474
ى 73بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىبنير

74بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىزينب علي عزيز178213

75بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىزهراء محمد داخل164275

ميسم علي شنان164719
76بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننى

77بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىهجران مناف عبدالروؤف479217

78بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىنور صبجي مدلول164385

79بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىنور زياد طارق164776

80بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىسارة جاسم محمد165204

81بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىكوثر ابراهيم كريم164713

82بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىرباب كاظم داخل396750

83بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىرواد ماجد كامل178561

زهراء تركي عبيد164375
84بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننى

85بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىتيجان حمزة مهلهل176093

ي174272
ى شمجى 86بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىرحمة عبد الحسير

87بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىازهار ضياء جميل330456

88بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىضج عباس عبدعلي556786

ى مهدي173302 89بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىايمان حسير

ي178421
ى عادل حسوبى 90بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىبنير

ي175589
91بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىزهراء عادل حسوبى

92بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىفضه سعد سوادي178480



ي552210
ى شمجى 93دبلومالرميثة21733المثنىأننىكوثر عبدالحسير

94دبلومالرميثة21733المثنىأننىخديجة عدنان جبار172284

95دبلومالرميثة21733المثنىأننىنور قاسم جواد164780

ى مهوس هالل164943 96دبلومالرميثة21733المثنىأننىحنير

ى164953 رسى علي حسير
97دبلومالرميثة21733المثنىأننى

ى172098 98دبلومالرميثة21733المثنىأننىكوثر غالب حسير

ى جاسم غافل164729 99دبلومالرميثة21733المثنىأننىبنير

100دبلومالرميثة21733المثنىأننىشيماء مجباس حناج330662

101دبلومالرميثة21733المثنىأننىايمان قاسم جواد164930

102دبلومالرميثة21733المثنىأننىزينة قاسم هالسة165004

103دبلومالرميثة21733المثنىأننىمنتىه كاظم مشكور164724

104دبلومالرميثة21733المثنىأننىدعاء هليل سلطان556699

105دبلومالرميثة21733المثنىأننىعهد صعيب مديح164430

106دبلومالرميثة21733المثنىأننىعلياء حميد هالوي400117

107دبلومالرميثة21733المثنىأننىجنان احمد زغير178546

108دبلومالرميثة21733المثنىأننىزينب عبدالرزاق صالح174389

109دبلومالرميثة21733المثنىأننىسارة ميثم هادي164311

110دبلومالرميثة21733المثنىأننىنبأ جليل عجة479014

111دبلومالرميثة21733المثنىأننىمروة عليوي غريب178708

ي404968
112دبلومالرميثة21733المثنىأننىاقبال نارص زوينى

113دبلومالرميثة21733المثنىأننىزهراء ماجد امير478985

114دبلومالرميثة21733المثنىأننىمروة كاظم كامل164992

115دبلومالرميثة21733المثنىأننىرسى احمد شنشول178452

116دبلومالرميثة21733المثنىأننىرنا عبدالعال شدهان164434

117إعداديةالرميثة21733المثنىأننىفاطمة نعمة ساجت360169

118إعداديةالرميثة21733المثنىأننىنبا عباس كاظم174233

119إعداديةالرميثة21733المثنىأننىعلياء كاظم عبد174636

120إعداديةالرميثة21733المثنىأننىزهراء خالد عباس177437

ى كريم كامل178290 121إعداديةالرميثة21733المثنىأننىبنير

زهراء غافل غالي330695
122إعداديةالرميثة21733المثنىأننى

123إعداديةالرميثة21733المثنىأننىزينب مهدي عبد174111

124إعداديةالرميثة21733المثنىأننىدعاء فائز جبار172207

125إعداديةالرميثة21733المثنىأننىفدك البتول عباس محمد164436

126إعداديةالرميثة21733المثنىأننىبدار مهدي داخل556679

127إعداديةالرميثة21733المثنىأننىرواء كاظم جارهللا172716

128إعداديةالرميثة21733المثنىأننىزهراء عيدان صلهوم174514

ى172174 129إعداديةالرميثة21733المثنىأننىغفران كاظم حسير

130إعداديةالرميثة21733المثنىأننىشهد داخل طارق174052

131إعداديةالرميثة21733المثنىأننىنرجس عطيوي غضب172479

132إعداديةالرميثة21733المثنىأننىرقية احمد عبداالمير330476

زهراء عامر غالي174547
133إعداديةالرميثة21733المثنىأننى

134إعداديةالرميثة21733المثنىأننىرسل احمد شنول178658

135إعداديةالرميثة21733المثنىأننىعلياء هادي عبداالمير175405

ى178346 ابرار علي حسير
136إعداديةالرميثة21733المثنىأننى

ى175725 137إعداديةالرميثة21733المثنىأننىحوراء جبار بشير



138إعداديةالرميثة21733المثنىأننىرسل كاظم كامل178581

139إعداديةالرميثة21733المثنىأننىتبارك عواد كاظم479201

140إعداديةالرميثة21733المثنىأننىهدى حيدر جبار174442

ي عبادي173624 141إعداديةالرميثة21733المثنىأننىزينب راج 

ى175521 142إعداديةالرميثة21733المثنىأننىزينة كاظم حسير

143إعداديةالرميثة21733المثنىأننىعال احمد مجيد171721

144إعداديةالرميثة21733المثنىأننىفاطمة قاسم كامل174404

145إعداديةالرميثة21733المثنىأننىاديان مسلم عبدالحميد175858

146إعداديةالرميثة21733المثنىأننىفاطمة مسلم عبدالحميد174763

147إعداديةالرميثة21733المثنىأننىرسور عبدالزهره حمزه175545

ى174696 148إعداديةالرميثة21733المثنىأننىحال كاظم حسير

ى محمد174334 149إعداديةالرميثة21733المثنىأننىرقية حسير

150إعداديةالرميثة21733المثنىأننىنور كاظم جبار330620

ى رعد حمزة164426 151إعداديةالرميثة21733المثنىأننىبنير

152إعداديةالرميثة21733المثنىأننىهدى عماد نعيم556789

سارة مكي عبدالعباس174921
153إعداديةالرميثة21733المثنىأننى

154إعداديةالرميثة21733المثنىأننىزهراء بهلول شاكر174833

فاطمة عامر غالي174796
155إعداديةالرميثة21733المثنىأننى

156إعداديةالرميثة21733المثنىأننىتبارك حسن صالح330525

157إعداديةالرميثة21733المثنىأننىجهان جاسم شنان174568

ى170917 158إعداديةالرميثة21733المثنىأننىرباب منهل كمير

ى ستار361354 159إعداديةالرميثة21733المثنىأننىطيب الزهراء حسير

160إعداديةالرميثة21733المثنىأننىمريم توفيق شوين175882

نجالء علي حوالة175346
161إعداديةالرميثة21733المثنىأننى

162إعداديةالرميثة21733المثنىأننىزينب عطيوي غضب178796

163إعداديةالرميثة21733المثنىأننىبتول فوزي ابوخويط172500

164إعداديةالرميثة21733المثنىأننىزينب رحيم مهدي175437

165إعداديةالرميثة21733المثنىأننىزينب علي صايف173819

166إعداديةالرميثة21733المثنىأننىسعاد رسام رحيم360652

167إعداديةالرميثة21733المثنىأننىزينب حيدر داخل360267

168إعداديةالرميثة21733المثنىأننىافراح سالم كاظم172235

ى فرهود عبيد178815 169إعداديةالرميثة21733المثنىأننىبنير

170إعداديةالرميثة21733المثنىأننىميسم قاسم جالب174888

171إعداديةالرميثة21733المثنىأننىعذراء شوين عبدالعباس174599

ي175648
 
172إعداديةالرميثة21733المثنىأننىمريم عادل عبدالباق

173إعداديةالرميثة21733المثنىأننىنور حيدر ضايع178781

زهراء علي شنان178123
174إعداديةالرميثة21733المثنىأننى

175إعداديةالرميثة21733المثنىأننىزينب عواد كاظم174249

شهد علي جابر175804
176إعداديةالرميثة21733المثنىأننى

ايمان نعيم والي442662
177إعداديةالرميثة21733المثنىأننى

178إعداديةالرميثة21733المثنىأننىارساء هاتف شنو174206

179إعداديةالرميثة21733المثنىأننىكوثر عبدهللا كريم174147

180إعداديةالرميثة21733المثنىأننىزينب رزاق عباس175769

181إعداديةالرميثة21733المثنىأننىبتول محسن داخل174489

182إعداديةالرميثة21733المثنىأننىبراق قاسم جالب174860



183إعداديةالرميثة21733المثنىأننىزينب زهير محمدعلي175485

ى كريم212437 184إعداديةالرميثة21733المثنىأننىعلياء حسير

185إعداديةالرميثة21733المثنىأننىزينب عزيز شنداخ330450

ى556723 186إعداديةالرميثة21733المثنىأننىوالء موس حسير

187إعداديةالرميثة21733المثنىأننىزهراء قاسم هاتف165205

ى174774 188إعداديةالرميثة21733المثنىأننىزهراء جبار بشير

189بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىتقوى جاسب فالح330638

190بكالوريوسالرميثة21733المثنىأننىسهاد كاظم عمران165011

ى164988 191دبلومالرميثة21733المثنىأننىسهام يوسف حسير

192إعداديةالرميثة21733المثنىأننىمريم لفته عاشور399863

ي378552
193إعداديةالرميثة21733المثنىأننىمديحه وحيد كاسر

وق علي عمران552186
194إعداديةالرميثة21733المثنىأننىرسر

ين21734المثنىذكرحيدر فالح مهدي228473 1ماجستيرثورة العشر

ين21734المثنىذكرقضي عدنان نعمة229546 2ماجستيرثورة العشر

ين21734المثنىذكرعبدالعظيم محمود هادي329793 3دبلوم عاليثورة العشر

ين21734المثنىذكرحمزه حاتم جلوب329842 4بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرباسم جالوي طابور233028 5بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرقحطان والي سلمان328203 6بكالوريوسثورة العشر

ى228135 ين21734المثنىذكربسام عبدالوهاب عبدالحسير 7بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرحيدر محمد لفته233013 8بكالوريوسثورة العشر

ى حسون534649 ين21734المثنىذكرعدي حسير 9بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرعماد حميد موس328310 10بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكروهاب مجيد عبدالساده228508 11بكالوريوسثورة العشر

 عبدعلي شعالن232818
ى ين21734المثنىذكرحسير 12بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكراحمد جمعه زغير233917 13بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكروسام ازهر غازي328460 14بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرايوب حبيب فليح229077 15بكالوريوسثورة العشر

ي جميل شعيوط230410
ين21734المثنىذكرهابى 16بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرمحمد قاسم جبير228033 17بكالوريوسثورة العشر

ى عليوي مرهج228496 ين21734المثنىذكرحسير 18بكالوريوسثورة العشر

 علي عبيد228427
ى ين21734المثنىذكرحسنير 19بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرمحمد كاظم محمد230344 20بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرساجت حريجة جبار229131 21بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرعالء عبداالمير وطن232986 22بكالوريوسثورة العشر

ي عبد479362 ين21734المثنىذكرمحمد صي  23بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرصفاء هادي كريم328798 24بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرقيض لزام شنوب234413 25بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرمحمد علي رسول229169 26بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكراحمد شاكر عبطان233870 27بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرعالء محمد رضا232449 28بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرحمزة عزام شنوب328820 29بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرماهر بطاح مشكور246989 30بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرفوالذ مزعل عبد328891 31بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرامجد طالب زغير486234 32بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرحسام عبدهللا يوسف246466 33بكالوريوسثورة العشر



ى328698 ين21734المثنىذكرعالء عبداالمير حسير 34بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرسامر جبار عبدالكريم234492 35بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرداخل مجبل صي 228268 36بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرعالء فاهم فاضل328649 37بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرمصطفى صالح حسن551856 38بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرعباس جاسم محمد233135 39بكالوريوسثورة العشر

ي عصار328159
ين21734المثنىذكرماجد راضى 40بكالوريوسثورة العشر

ى فليح حسن228144 ين21734المثنىذكرحسنير 41بكالوريوسثورة العشر

ي328210
ى
ين21734المثنىذكرتمام شنان لوق 42بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرجمال يوسف خالد228700 43بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرامير صالح مهدي229518 44بكالوريوسثورة العشر

ي عبد330044 ين21734المثنىذكراحمد ناج  45بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرامير كامل عزيز328167 46بكالوريوسثورة العشر

ى اياد جاسم328927 ين21734المثنىذكرحسير 47بكالوريوسثورة العشر

ي228513 ين21734المثنىذكرمسلم حاكم عبدالنن  48بكالوريوسثورة العشر

 علي حسن328223
ى ين21734المثنىذكرحسير 49بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرسعيد منصور صكبان226127 50بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرعالء محمد عبدالعباس246492 51بكالوريوسثورة العشر

ى سعيد فضاله228478 ين21734المثنىذكرحسير 52بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرسعد مشكور نارص328457 53بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرليث جياد مجيد234073 54بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرمحسن حسن ثامر375262 55بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكركريم علي كريم232962 56بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرفراس عبدالعياس كوبى328734 57بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرليث فليح حسن228552 58بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرحسن وبدان عابر375613 59دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرعلي مزيد عبداالمير224208 60دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرمحسن نعمة كاظم228380 61دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرحسن كشيش خشان232523 62دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرعلي كاظم رحيم329772 63دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرمحمد صالح محمود402062 64دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرسعد كامل ناهي328239 65دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرفؤاد عبدالزهرة كاطع246836 66دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكريارس سلطان علي228500 67دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرسالم محيل عبيد228100 68دبلومثورة العشر

ى234147 ين21734المثنىذكرمحمد مجهول حسير 69دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرفراس داخل رضا226320 70دبلومثورة العشر

ى حسن328969 ين21734المثنىذكرفراس حسير 71دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرشناوة قابل ظاهر234293 72دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكراحمد عبداالمير علي246743 73دبلومثورة العشر

ي479343
ين21734المثنىذكرجابر عبدالرضا زوينى 74دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرعالء سعيد فضاله401852 75دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكررعد عبدالكاظم جابر229095 76دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكركمال الدين كامل عبدالزهرة230389 77دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرتوفيق سلمان عليوي233151 78دبلومثورة العشر



ين21734المثنىذكراحمد عبدالزهرة كاطع328833 79دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرحسن خضير كريم228061 80دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرضياء حليم فليح534631 81دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرحسن قاسم يارس557348 82دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرمحمد حاتم محمد228235 83دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرمؤمل علي حسن329900 84دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرضياء نعيم حمود233112 85دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرعالء عادل خضى228163 86دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكراحمد حسن ثامر229589 87دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرمحمد عبادي شعالن328865 88إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرسالم بالش بارح228346 89إعداديةثورة العشر

ى حسن328335 ين21734المثنىذكرعلي حسير 90إعداديةثورة العشر

ى حسن228540 ين21734المثنىذكررأفت حسير 91إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرحيدر عباس جهادي246842 92إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرعامر خالد جياد328546 93إعداديةثورة العشر

ي حويش232593
ين21734المثنىذكرحاتم واسر 94إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكركريم علي هادي233061 95إعداديةثورة العشر

ى478121 ى نارص حسير ين21734المثنىذكرحسير 96إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرصالح شنان عبار233104 97إعداديةثورة العشر

ي234556
ى كوبى ين21734المثنىذكرنديم عبدالحسير 98إعداديةثورة العشر

ى فليح كلوف479329 ين21734المثنىذكرحسير 99إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرمحمد حيتم عبد246395 1ماجستيرثورة العشر

ين21734المثنىذكرسمير يوسف خالد229854 2بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكربدر جوالن مدلول478097 3بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرمحمد صاحب داخل328507 4بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرعالء حسن عبادي232552 5بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرعلي عبداالمير سواري234077 6بكالوريوسثورة العشر

ى551850 ين21734المثنىذكراحمد يحنر شنير 7بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرشهد حميد شعالن228245 8بكالوريوسثورة العشر

ى مشكور228085 ين21734المثنىذكرمحمد عبدالحسير 9بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرحيدر جبار عبد228619 10بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرعبدالخالق عبداالمير حسون231039 11بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرعبدهللا صالح احمد539832 12بكالوريوسثورة العشر

ى228712 ين21734المثنىذكرثائر جميل عبدالحسير 13بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرعلي حميد عبدالكاظم232472 14بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرمهند عباس جبار228280 15بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرليث شاكر عبد375357 16بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرحمزة احمد عبداالمير328805 17بكالوريوسثورة العشر

ى علوان فليح232828 ين21734المثنىذكرحسير 18بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرمحمد رياض عبد228437 19بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرزين العابدين توفيق حسن534638 20بكالوريوسثورة العشر

ى عبدهللا228313  محمدحسير
ين21734المثنىذكرمصطفى 21بكالوريوسثورة العشر

ى مهدي دشدوش228114 ين21734المثنىذكرحسير 22بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرستار صالح عبدالعباس232672 23بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرحاكم محمد كنان328957 24بكالوريوسثورة العشر



ين21734المثنىذكرفراس فالح جاهل233684 25بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكروائل جبار سوادي229212 26بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرمرتضى ابراهيم جابر234429 27بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرعلي شالكة محمد229071 28بكالوريوسثورة العشر

ى مجيد328535 ين21734المثنىذكرامير حسير 29بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرعقيل حاتم مطلب328724 30بكالوريوسثورة العشر

ى عبداالمير عبد228621 ين21734المثنىذكرحسير 31بكالوريوسثورة العشر

ي328231
ى
ين21734المثنىذكرمثنى شنان لوق 32بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرحيدر حسن ثامر328878 33بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكراحمد عبدالعظيم محمود401914 34بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكربهاء يونس خالد224883 35بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرحيدر حاكم سلطان479369 36بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرعلي حسون جاسم328840 37بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرزياد كاظم دخل328474 38بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكراحمد علي جميل229746 39بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرمحمد عامر عطية233193 40بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرعلي عبداالمير فرهود228703 41بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكركرار عبدالكاظم دوالب328823 42بكالوريوسثورة العشر

ى حامد حمزة329418 ين21734المثنىذكرحسير 43بكالوريوسثورة العشر

ى عبدالكاظم كريم234449 ين21734المثنىذكرحسير 44بكالوريوسثورة العشر

ى401883 ى سعد عبدالحسير ين21734المثنىذكرياسير 45بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرموس شاكر فليح228043 46بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكركرار عامر عطية225376 47بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرعلي حسون عبد229473 48بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرمحمد هجان فياض229223 49بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرمطلب محمد جواد227925 50بكالوريوسثورة العشر

ى جواد228181 ين21734المثنىذكرعلي حسير 51بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرليث شفيق شهيد229560 52بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرسجاد كامل حسوب329645 53بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرعلي سفيح كريم224527 54بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكربالل محمد حمزة228287 55بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرمحمد فرج جاسم229154 56بكالوريوسثورة العشر

ى عبد حمزة557351 ين21734المثنىذكرحسير 57بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرمصطفى سليم حسن329627 58بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرحسن سليم نعمة228417 59بكالوريوسثورة العشر

ي479337
ى
ي لوق

ين21734المثنىذكرايمن راضى 60بكالوريوسثورة العشر

ى محسن عطية224742 ين21734المثنىذكرحسير 61بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكراحمد عباس فضل228545 62بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرخالد رزاق عبدالزهره232931 63بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرحكيم قاسم فضل328871 64بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرمحمد عبداالمير رحيم228255 65بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرقاسم نعيم مكيوي227933 66بكالوريوسثورة العشر

ى حاتم328362 ين21734المثنىذكرحاتم حسير 67بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرقابل عبدالحسن جالب228009 68بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرميثاق صباح غانم328369 69بكالوريوسثورة العشر



ين21734المثنىذكرعلي عايد جبير228025 70بكالوريوسثورة العشر

ي عبد229845 ين21734المثنىذكرامجد ناج  71بكالوريوسثورة العشر

ي246424
ين21734المثنىذكرخالد ظاهر زوينى 72بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرمهند غانم عبيد328595 73بكالوريوسثورة العشر

ى مجيد328637 ين21734المثنىذكرعلي حسير 74بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرمنتظر عبدالعالي وطن228126 75بكالوريوسثورة العشر

ى329662 ى عبداالمير حسير ين21734المثنىذكرحسير 76بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرضياء صباح غانم401899 77بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكربشير حياوي عبود228524 78بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكروليد عبدالمجيد حميد228339 79بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرسمير نوري عواد228358 80بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرمجيد صالح جاهل232433 81دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرباقر رحمن عليوي232904 82دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرعلي سلمان عواد234622 83دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرعالء صالح عبد229735 84دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرمحمد كاظم رحيم227765 85دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرمحمد فيصل شالكة224796 86دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرعباس عواد كاظم225457 87دبلومثورة العشر

ى محمد عيىس228532 ين21734المثنىذكرحسير 88دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرعالء يونس خالد375384 89دبلومثورة العشر

ى232864 ين21734المثنىذكرحمد جميل عبدالحسير 90دبلومثورة العشر

ي دغيم234397
ين21734المثنىذكرجاسم داسر 91دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكركرار صاحب داخل328291 92دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكرصباح عباس عبد232705 93دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكروسام نعيم نادر224673 94دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكركرار حميد يارس329860 95دبلومثورة العشر

ين21734المثنىذكراحمد حيدر مالك233980 96إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرماجد حميد عطية229196 97إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرعلي اياد جاسم328750 98إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكراحمد باقر دعبول228049 99إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرحسن لطيف عبداالمير224946 100إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرمهند صالح عبدالعباس375626 101إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرجراح منعم علي401862 102إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرعالء حمزة عبد232627 103إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرخالد غالي عبد328324 104إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرحيدر حسن حتاتة328349 105إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرحسن كريم نادر229779 106إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرمحمد رستم سليم330013 107إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرفهد ماجد صالح232846 108إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرحيدر علي عميد246639 109إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكروليد ناجح وطن534506 110إعداديةثورة العشر

ى225086 ى صالح حسير ين21734المثنىذكرحسير 111إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكروليد خالد جاسم234023 112إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرذوالفقار كاظم حسون228205 113إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرجاسم محمد عيدان328575 114إعداديةثورة العشر



ي داخل233989 ين21734المثنىذكرعلي صي  115إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرمخلص داخل جاسم234233 116إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرامير هاشم صالح232916 117إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرعلي مكي عبدالعباس234486 118إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرميثم هاتف محمدعلي232721 119إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرهارون ثائر مرزوك534529 120إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرمحمد احمد خضير228489 121إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكراحمد سعد احمد225401 122إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرالمختار رزاق بري  ىهي234518 123إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرضياء عارف عبدالكاظم329806 124إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرمؤمل حسن ثامر231053 125إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرانس محسن عزيز234259 126إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرمحمد حسن عبداالمير328564 127إعداديةثورة العشر

غام مالك دعبول479333 ين21734المثنىذكررصى 128إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرغيث شفيق شهيد228461 129إعداديةثورة العشر

ى كريم شاكر233805 ين21734المثنىذكرحسير 130إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرالفضل رزاق بري  ىهي479358 131إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرامير صالح حنون234476 132إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرمرتضى كامل منهل378486 133إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرطارق عواد هاشم231004 134إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرريسان نعيم نادر232799 135إعداديةثورة العشر

ى غانم محسن229156 ين21734المثنىذكرحسير 136إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرمحمد جميل وحيد228408 137إعداديةثورة العشر

ى نعمة عبدالمحسن231023 ين21734المثنىذكرحسير 138إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرمحمد هادي جلوب329826 139إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرعلي صفاء علي328529 140إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرمحمد بالسم بزون375501 141إعداديةثورة العشر

ى فضل224441 ين21734المثنىذكرصفاء حسير 142إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرمقتدى حسن دعبول534522 143إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرمنير حامد محمد234512 144إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرمرتضى عايد محمد328681 145إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرمرتضى محمود كمانة534534 146إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرمرتضى سليم وحيد234870 147إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرجهاد ابراهيم زغير234053 148إعداديةثورة العشر

 عبداالمير وطن229086
ين21734المثنىذكرمصطفى 149إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرموس عيدان عبدالسادة234865 150إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرحبيب وحيد ظاهر234641 151إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرشكر محمود كمانه534645 152إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرعلي حسن كشيش225199 153إعداديةثورة العشر

ى رائد جبار375511 ين21734المثنىذكربنير 154إعداديةثورة العشر

 فائق عبداالمير375339
ين21734المثنىذكرمصطفى 155إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرزين العابدين فليح حسن401876 156إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرعقيل ابوشنه خناوي227942 157إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكررسول حاكم هادي534537 158إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرعلي جعفر طريمش228352 159إعداديةثورة العشر



ين21734المثنىذكرعلي كريم مويل228367 160إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرعامر عدنان جمعة375248 161إعداديةثورة العشر

 سامي علي534640
ى ين21734المثنىذكرحسير 162إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرصادق حبيب عواد234460 163إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرامير عباس صالح246453 164إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكروليد حميد شاكر534652 165إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرحمزه مهدي جاسم234316 166إعداديةثورة العشر

ي375593
ى محمد احسوبى ين21734المثنىذكرحسير 167إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكريونس علي موس225808 168إعداديةثورة العشر

ى375371 ين21734المثنىذكرخالد مجهول حسير 169إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرعلي كريم محمود165544 170إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرعلي صالح عطيوي401931 171إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرمحمد عدنان عواد232441 172إعداديةثورة العشر

 مكي فضل224573
ين21734المثنىذكرمصطفى 173إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرمنتظر قحطان والي378346 174إعداديةثورة العشر

ى نجم328480 ين21734المثنىذكرسجاد عبدالحسير 175إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرحسن مشكور نارص231032 176إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرامير جبل كاظم402079 177إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرعلي عباس جبار233949 178إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرمسلم قاسم مزهر228068 179إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرانور شاكر عاشور246984 180إعداديةثورة العشر

ى داخل228329 ين21734المثنىذكرمحمد حسير 181إعداديةثورة العشر

 علي صاحب330021
ين21734المثنىذكرمرتضى 182إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرمرتضى جياد مجيد328174 183إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرعلي عبدالكريم داخل234141 184إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرحيدر علوان فليح229578 185إعداديةثورة العشر

 مجلي صخل328743
ى ين21734المثنىذكرحسير 186إعداديةثورة العشر

ى375228 ين21734المثنىذكرزين العابدين عبداالمير حسير 187إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكراحمد كاظم مزهر551840 188بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىذكرعلي عزال مسير234656 189إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىذكرعادل جالوي طابور225776 190إعداديةثورة العشر

اثير محمد علي جاسم228673
ين21734المثنىأننى 1ماجستيرثورة العشر

ى228521 ين21734المثنىأننىنور داخل حسير 2ماجستيرثورة العشر

ين شاكر كاصد229719 ين21734المثنىأننىشير 3بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىعذراء سوادي حمزه375197 4بكالوريوسثورة العشر

ى حسن حتاته329607 ين21734المثنىأننىهيلير 5بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىدنيا عباس جواد227699 6بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىوعاد كشيش جي 479373 7بكالوريوسثورة العشر

ي328469
ين21734المثنىأننىمروة عبدالعباس كوبى 8بكالوريوسثورة العشر

عهود علي شبيب230359
ين21734المثنىأننى 9بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىدعاء موس عاجل423930 10بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىمريم سليم نعمة329994 11بكالوريوسثورة العشر

وفاء عقيل عبدعلي402050
ين21734المثنىأننى 12بكالوريوسثورة العشر

ى مجبل خطار534550 ين21734المثنىأننىياسمير 13بكالوريوسثورة العشر

ى فائق عبداالمير234526 ين21734المثنىأننىبنير 14بكالوريوسثورة العشر



ين21734المثنىأننىنور فالح مهدي228583 15بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىحوراء حامد كامل232837 16بكالوريوسثورة العشر

ى234798 ين21734المثنىأننىضج عبداالمير عبدالحسير 17بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىمها رحيم نعيم328298 18بكالوريوسثورة العشر

ى329697 ين21734المثنىأننىامل حاكم حسير 19بكالوريوسثورة العشر

ى جابر جياش401962 ين21734المثنىأننىبشر 20دبلومثورة العشر

ين21734المثنىأننىفردوس حمزة سلمان328689 21دبلومثورة العشر

ى246825 ين21734المثنىأننىوداد عبدالواحد حسير 22دبلومثورة العشر

ى328589 ين21734المثنىأننىماجدة عبدالرضا حسير 23دبلومثورة العشر

ين21734المثنىأننىشيماء بهلول عبد229604 24دبلومثورة العشر

ى329886 ين21734المثنىأننىنجالء عبدالوهاب عبد الحسير 25دبلومثورة العشر

ين21734المثنىأننىزينب سليم نعمة228571 26دبلومثورة العشر

ين21734المثنىأننىفاتن عبدالعزيز كاظم486170 27دبلومثورة العشر

ين21734المثنىأننىدموع عدنان جاسب329917 28دبلومثورة العشر

ين21734المثنىأننىتغريد محمود شاكر329677 29دبلومثورة العشر

ين21734المثنىأننىهبة يونس خالد328813 30دبلومثورة العشر

ين21734المثنىأننىهناء عبد عباس329596 31دبلومثورة العشر

ي328325
ين21734المثنىأننىوفاء عبدالعباس كوبى 32إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىافراح عيدان محمد328195 33إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىامنة رزاق جواد234806 1بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىصفاء حسن عبادي328463 2بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىهبة عبدالحسن نجم229725 3بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىميالد عباس عبداالمير226586 4بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىجنان محمد حمزه231016 5بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىنادية ناجح شابى231058 6بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىنوره عامر عطية228614 7بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىاكرام حاتم جلوب402094 8بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىافراح حيدر حمزه233789 9بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىعلياء احمد عبداالمير328857 10بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىجنان نعمة نجم328983 11بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىنريمان جبار عبدالكريم228666 12بكالوريوسثورة العشر

ى229555 ين21734المثنىأننىمنتىه عبدالكاظم ابوشنير 13بكالوريوسثورة العشر

ات عطية حمزة234527 ين21734المثنىأننىخير 14بكالوريوسثورة العشر

ي375316 صابرين جبار لعين 
ين21734المثنىأننى 15بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىبشائر جواد كاظم229838 16بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىرقيه عبدالحمزة كشيش229679 17بكالوريوسثورة العشر

ي246996
ين21734المثنىأننىجنان فاخر زوينى 18بكالوريوسثورة العشر

ى232694 ين21734المثنىأننىاسماء جميل عبدالحسير 19بكالوريوسثورة العشر

ى375398 ى عبدالكاظم ابوشنير ين21734المثنىأننىبنير 20بكالوريوسثورة العشر

ى كامل عواصة402004 ين21734المثنىأننىبنير 21بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىزينب ابراهيم عبد228076 22بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىايمان حيدر حمزه229481 23بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىشيماء كامل اعواصة402040 24بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىوالء عادل خلف231065 25بكالوريوسثورة العشر

ى كريم328704 ين21734المثنىأننىغدير عبدالحسير 26بكالوريوسثورة العشر



ين21734المثنىأننىاسيل مزهر كاظم234815 27بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىاثمار موس مرهج228685 28بكالوريوسثورة العشر

ي478109
ين21734المثنىأننىارساء عباس حسوبى 29بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىشهد رحيم هادي228577 30بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىكوثر موس عاجل229509 31بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىدعاء فالح مرزوق228603 32بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىدالل سعد كاظم229502 33بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىزهراء عزيز عبيد330034 34بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىتبارك عبدالرضا حمزة328602 35بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىعلياء عبود حمزه228695 36بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىغدير عامر رحيم233718 37بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىزهراء سعد عزيز375327 38بكالوريوسثورة العشر

ي عبد246598 ين21734المثنىأننىهبه ناج  39بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىسحر جابر حمزة229499 40بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىدعاء نجم عبد234462 41بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىاكرام حيدر حمزة234033 42بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىرجاء رحيم فليح234840 43بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىرسل عبدالحمزة وحيد329938 44بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىامل عبدهللا جاسم228538 45بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىاالء مزهر مخور328496 46بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىايات عادل جالوي228595 47بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىفاطمة سعد حميد231006 48بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىايالف نجم عبد224247 49بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىنورة هادي جاسم229540 50بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىعال عبدالمهدي كامل228557 51بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىنباء اياد جاسم328760 52بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىدعاء عاشور بالش234503 53بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىرقيه محمد ابراهيم329570 54بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىزينب لفته دغيم234358 55بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىوفاء يوسف حمود229794 56بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىشهد حبيب كاظم233903 57بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىنور فايز صالح486211 58بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىصبا حسام ابراهيم228172 59بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىصابرين صاحب داخل479364 60بكالوريوسثورة العشر

ين21734المثنىأننىغفران يوسف جاسم328659 61دبلومثورة العشر

ين21734المثنىأننىرقية حيدر حمزة229182 62دبلومثورة العشر

ين21734المثنىأننىهدى مطر طوير234678 63دبلومثورة العشر

ين21734المثنىأننىايالف رزاق رحيم229533 64دبلومثورة العشر

ين21734المثنىأننىحال حميد عبدالكاظم229730 65دبلومثورة العشر

ين21734المثنىأننىايات عدنان جاسم246582 66دبلومثورة العشر

ين21734المثنىأننىرواء كاظم عيدان328188 67دبلومثورة العشر

ين21734المثنىأننىعلياء لطيف شاكر479367 68دبلومثورة العشر

ين21734المثنىأننىاخالص كامل صخل228691 69دبلومثورة العشر

ين21734المثنىأننىسلوى كاظم خضير233205 70دبلومثورة العشر

ين21734المثنىأننىرسور ابراهيم محمد229710 71دبلومثورة العشر



ين21734المثنىأننىزينب كاظم عبدالخضى234046 72دبلومثورة العشر

ين21734المثنىأننىرغده عبدالزهره طريمش479261 73دبلومثورة العشر

ين21734المثنىأننىعذراء عبداالمير جبار328519 74دبلومثورة العشر

ي228503
ين21734المثنىأننىنباء محمد حسوبى 75دبلومثورة العشر

ى228484 ين21734المثنىأننىهبه توفيق عبدالحسير 76دبلومثورة العشر

ين21734المثنىأننىرسل مسلم رشيد375604 77دبلومثورة العشر

ين21734المثنىأننىزينب علي حسن234385 78دبلومثورة العشر

ين21734المثنىأننىزينب كامل عواصة401983 79إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىزهراء فاهم مجهول231047 80إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىرسل عدنان جاسم246545 81إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىايمان منصور حسان229043 82إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىزهراء عكض خضى233175 83إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىزهراء حميد عبدالكاظم234377 84إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىاسيل قاسم وداعة229675 85إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىاري    ج مزهر كاظم234830 86إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىنور صالح شنان246822 87إعداديةثورة العشر

ى فالح مهدي234847 ين21734المثنىأننىبنير 88إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىزهراء رزاق كاظم232999 89إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىعلياء احمد جمعة234001 90إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىابرار فائق عبداالمير233216 91إعداديةثورة العشر

ى عبدهللا479347 ين21734المثنىأننىرسور محمدحسير 92إعداديةثورة العشر

فرح علي كامل224302
ين21734المثنىأننى 93إعداديةثورة العشر

ى عبدالحسن مشكور234110 ين21734المثنىأننىبنير 94إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىفاطمة عباس صالح375367 95إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىسعاد سعيد جديح534605 96إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىرتاج خالد عباس224474 97إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىاسالم عاشور بالش375310 98إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىنورالهدى حميد شعالن375271 99إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىزهرة محمد كنان234058 100إعداديةثورة العشر

نور سامي علي401946
ين21734المثنىأننى 101إعداديةثورة العشر

ي234084 ين21734المثنىأننىضج محمود ناج  102إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىزهراء موس عدنان234510 103إعداديةثورة العشر

مريم مكي فضل225439
ين21734المثنىأننى 104إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىدنيا محمود شاكر486098 105إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىزينب عبدالحمزة وحيد329972 106إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىايات خالد جبير234855 107إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىشهد موس مرهج375635 108إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىسارة غسان حكام551815 109إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىرقية سعد حميد225278 110إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىزهراء مسلم محمد234365 111إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىفاطمة موس عاجل497962 112إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىبتول شاكر فليح233700 113إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىفاطمة احمد جابر534635 114إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىزينب عدنان جاسم233740 115إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىحوراء موس عدنان551826 116إعداديةثورة العشر



ى عبداالمير330494 ين21734المثنىأننىكوثر حسير 117إعداديةثورة العشر

ى234851 ين21734المثنىأننىصابرين كامل حسير 118إعداديةثورة العشر

ى234123 ي عبدالجبار حسير
ين21734المثنىأننىامابى 119إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىنورتان صادق عليوي328541 120إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىعلياء لطيف عبداالمير228608 121إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىسارة قاسم محمد328849 122إعداديةثورة العشر

ى226532 ين21734المثنىأننىكوثر عبدالكاظم ابوشنير 123إعداديةثورة العشر

ى حمودي عبد378507 ين21734المثنىأننىبنير 124إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىفاطمة مشتاق عبدالجليل378533 125إعداديةثورة العشر

ى نارص محمد329930 ين21734المثنىأننىبنير 126إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىنور عمار كاظم229768 127إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىاقبال سعد كاظم224333 128إعداديةثورة العشر

ى كريم228563 ى عبدالحسير ين21734المثنىأننىبنير 129إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىرقية سالم رحيم233881 130إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىهدى محمد ابراهيم328644 131إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىدعاء قاسم فضل229853 132إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىعذراء عبدالكريم فرحان234331 133إعداديةثورة العشر

ى عبد233766 ين21734المثنىأننىزمن عبدالحسير 134إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىانوار طالب زغير375524 135إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىزهراء فيصل عواد246501 136إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىايمان عبداالمير عزيز231051 137بكالوريوسثورة العشر

ى عبد233266 ين21734المثنىأننىنغم عبدالحسير 138دبلومثورة العشر

ين21734المثنىأننىندى عباس عبدالحمزة224629 139إعداديةثورة العشر

ين21734المثنىأننىسليمه عواصه عباس402026 140إعداديةثورة العشر

ة دعوك غافل228589 ين21734المثنىأننىسفير 141إعداديةثورة العشر

1ماجستيرالنجمي21735المثنىذكراحمد حميد رسام328609

ى141712 2بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرقابل نارص حسير

3بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكررحيم فرحان عبود475830

4بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرداخل مطر عبيد328520

ي جبار365435
5بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعبدالسادة شمجى

ى علكم خضى363279 6بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرحسير

7بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرناجح كاظم شدهان145202

8بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكربرزان شوين ناشور328177

ى جاسم328497 9بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكركريم عبدالحسير

10بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرغانم تومان ناشور365231

11بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمحمد طوي    ح محمد362702

12بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرسعد عبيد سوادي393052

13بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمسلم عبداالمير عبد328565

 والي145019
ى 14بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرحيدر حسير

ي جار هللا عبود145969 15بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرخير

ي معارج محمد328186 16بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعبدالنن 

17بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعلي جبار خشان534610

18بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرفليح حسن شمردل328123

19بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرنصير عبدالصاحب مروة366768

20بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعلي حاكم جاسم363266



ى عزيز مايع393427 21بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرحسير

22بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرحيدر هالل زغير141835

23بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمصطفى غانم عوض364702

24بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمنهل حبيب رحيم145932

25بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكروليد جبار شداد440511

26بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكراحمد شاكر الخير475823

27بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكراسعد جميل شنيارة149379

28بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعظيم كريم كاظم145228

29بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعبدالعزيز حاتم مطر141645

30بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمسلم كريم محمد366383

31بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعالء جاسم عوض145162

32بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرضياء حميد طوي    ح394747

33بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكراحمد جابر حمود367375

34بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمصطعى كريم هزن367220

35بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرجبار عبيد ناهي148885

36بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكريوسف غانم موس475826

ى ظاهر328206 37بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرحيدر عبدالحسير

38بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعالء عبد كاظم394726

39بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكركاظم جواد كاظم366123

40بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكراحمد رحيم جبار145351

41بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرهيثم هاتف طعيمة146719

42بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمرتضى داخل مطر328512

43بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرخالد دعيبل مزهر367439

ى رخيص363082 44بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرحسام حسير

45بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعدنان حبيب محمد394717

 علي زاير328155
ى 46بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرحسير

ي146433 47بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرسعيد علي حاج 

ى146666  ستار ياسير
48بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمصطفى

49بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعالء حميد فلو145326

50بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرجسام عامر محيل367172

51بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعماد صالح عبدالمهدي141780

52بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعزيز دايخ رسبوت148750

ي حسن363180 53بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرحاتم عبدالنن 

54بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعلي صالح عبدالمهدي328125

55بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرسجاد عادل مناجي552324

56بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرقحطان عدنان محمد328148

57دبلومالنجمي21735المثنىذكرعلي عبدالزهره حمزه328471

58دبلومالنجمي21735المثنىذكرعبد الوهاب حميد جابر513244

59دبلومالنجمي21735المثنىذكرخضى عبيد عجمي328531

60دبلومالنجمي21735المثنىذكرحيدر عبدالرحيم كاطع147722

61دبلومالنجمي21735المثنىذكرفالح جبير شمردل552332

62دبلومالنجمي21735المثنىذكرمنشد جابر بوير141697

ي عبدالزهره362960
63دبلومالنجمي21735المثنىذكرهاتف هابى

64دبلومالنجمي21735المثنىذكرسعيد جديح عبود534597

65دبلومالنجمي21735المثنىذكرعلي زغير خضير534609



66دبلومالنجمي21735المثنىذكرصاحب عبدالكاظم جياد141756

67دبلومالنجمي21735المثنىذكراحمد سمير طعيمة141744

68دبلومالنجمي21735المثنىذكرهاتف عبد تايه141765

69دبلومالنجمي21735المثنىذكراحمد عبدعلي كاظم146080

70دبلومالنجمي21735المثنىذكرباسم غالي بشير328295

71دبلومالنجمي21735المثنىذكرمحمد جمع داخل362713

72دبلومالنجمي21735المثنىذكرناظم عبدهللا سوادي363031

73دبلومالنجمي21735المثنىذكرصفاء علي غماس366902

ى رخيص141726 74دبلومالنجمي21735المثنىذكروسام حسير

75دبلومالنجمي21735المثنىذكرعباس خضى معجون141657

 علي فضيل146166
ى 76دبلومالنجمي21735المثنىذكرحسير

77دبلومالنجمي21735المثنىذكرمحمد صالح عبدالمهدي328317

78دبلومالنجمي21735المثنىذكرفيصل جابر حمود367409

ى جبار عبدالحمزه328344 79دبلومالنجمي21735المثنىذكرحسير

80دبلومالنجمي21735المثنىذكرعطيه والي حميد328109

81دبلومالنجمي21735المثنىذكرفهد عائد ابوالهيل365021

82دبلومالنجمي21735المثنىذكراحمد عباس جزار328411

83دبلومالنجمي21735المثنىذكرعلي عطية والي141790

84دبلومالنجمي21735المثنىذكرسعد عائد ابوالهيل362743

م328481 85دبلومالنجمي21735المثنىذكرعادل جبار شي 

ى عبدالواحد جابر366814 86إعداديةالنجمي21735المثنىذكرحسير

هللا جياد367074 87إعداديةالنجمي21735المثنىذكرفزاع خير

88إعداديةالنجمي21735المثنىذكرفارس خضى هلب328359

89إعداديةالنجمي21735المثنىذكرحازم طعيمة محمد328102

90إعداديةالنجمي21735المثنىذكرحميد عور حسون328114

ى علوش حمزة147046 91إعداديةالنجمي21735المثنىذكرحسير

1بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكررائد جبار شداد145448

2بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمسلم مؤيد كاطع146012

3بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكراحمد عبدالكاظم حميد328304

ي146398 4بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمازن عادل عبدالنن 

5بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرزياد عامر صعيب141808

6بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمحمود سامي جواد364506

7بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرحيدر حاتم كريم145435

8بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكراحمد صالح مهدي145037

9بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعلي حكروص كسار394805

ى ساجت362989 10بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكركرار حسير

11بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعلي فاضل جياش148831

12بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمحمد عبدالرسول محمد145112

13بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرلطيف اليم صخيل146608

يف مهدي145185 14بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمحمد عبدرسر

15بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرشهاب احمد مهوس364615

16بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمحمد شاكر والي146945

17بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرهادي اليم صخيل141641

18بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرنجم عبدهللا جياد146375

19بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعلي سعيد جديح141857



ى147983  علي حسير
ى 20بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرحسير

21بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكركرار ثجيل هريد363090

ي145836
22بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعلي عبدالهادي ابوشمجى

23بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرحاتم كريم زاير470659

24بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرشاكر منشد جابر145065

25بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرامجد حميد عطية366420

26بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرحسن حكروص كسار362893

ي328192 27بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمنذر عادل عبدالنن 

28بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرباسم حميد طوي    ج365370

29بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرفاضل كريدي محمد145104

30بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكررضوان وحيد حسن147292

31بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعقيل ياس خضى363109

32بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرحيدر جميل فلو147644

33بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرفراس فزاع نعمة147676

34بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعبدهللا سلطان ناهي141678

35بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكراسماعيل جابر سلطان149237

36بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرماجد قابل نارص328439

37بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرفهد جابر عبد141670

38بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكراحمد شاكر والي147167

39بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرسجاد عبدالرسول محمد145064

ي145210 40بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكروليد علي حاج 

 والي328381
ى 41بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعبدهللا حسير

42بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرجمال موحان جبار366183

43بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرخالد عظيم هاشم141720

44بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرجليل نارص شمردل141716

ى كتاب عبادي145108 45بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرحسير

46بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرحيدر رزاق سلمان365878

47بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرسعود عزيز عبد141770

48بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعلي غانم شاكر149177

ى ساجت365958 49بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعلي حسير

50بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرحيدر غافل نايف141683

51بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكررحيم سعدون عطية141849

52بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعامر فاضل هندي475841

53بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرغزوان كاظم خوين147608

54بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعلي قاسم محرج141654

55بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمسلم كويت ناهي147837

ى نعيم كريم145417 56بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرحسير

ى فالح مرزوق145197 57بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرحسير

58بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعامر جبورى عطيه148265

هللا جياد141732 59بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرجمال خير

ى بودان147779 60بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكراياد حسير

61بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكربهاء يوسف عبد148688

ى بودان145811 62بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعلي حسير

 عائد تركي366275
ى 63بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرحسير

64بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمهند تركي جاسم148528



65بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمحمد عائد تركي364430

66بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرفاضل عباس نارص141853

67بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرحسن كاطع عبد147080

68بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرسعدون محمد عبدالسادة145390

69بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرميثم جابر عبد141635

ى عباس328404 70بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمحمد عبدالحسير

71بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعلي خزيان لعيمط149524

72بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكريوسف عبدالحسن اسماعيل145403

73بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمحسن حميد خليل328385

74بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمثنى شاكر جريمخ145089

ى عزيز393368 75بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمهند حسير

76بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكروسام ضعيف سوادي149475

77بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرزاهر سلمان جريمخ148939

78بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرقائد صخيل عباس141814

79بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعالوي عبدالسادة جابر147361

80بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمحمود حصموت عبدهللا141844

81بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعلي عزيز جابر141879

82بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرحاتم كريم نارص146486

83بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرامير حسن جبار149297

84بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرسالم عامر صعيب141800

ى147319  علي شنير
ى 85بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرحسير

86بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرحسن حميد خليل141662

ي328094
87بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكررعد عليوي راضى

88بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعباس سامي داخل141650

89بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرليث رياض عطاهللا145156

90بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرحسن كامل نعيم328351

91بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمصطفى كتاب عبادي147315

92بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرباسم محمد نومي148167

93بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمحمد غانم شاكر149201

 عبدعلي حمد148637
94بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمصطفى

95بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكروسام عبدالرضا عباس365812

96بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكروسام هادي عجه366146

97بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرمحمد غازي سوادي147760

98بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرعقيل جميل فلو145077

99بكالوريوسالنجمي21735المثنىذكرحسام كريم كاظم148293

100دبلومالنجمي21735المثنىذكريارس عامر عبداالمير147020

101دبلومالنجمي21735المثنىذكرعلي عبدالزهره نجم475858

102دبلومالنجمي21735المثنىذكرخالد جبار شداد145462

ى394676 ى عبداالمير حسير 103دبلومالنجمي21735المثنىذكرحسير

104دبلومالنجمي21735المثنىذكرعامر جميل كاظم141669

105دبلومالنجمي21735المثنىذكرماهر محسن حاجم534454

106دبلومالنجمي21735المثنىذكرفائز جاسم هويد145076

107دبلومالنجمي21735المثنىذكرحيدر قاسم شاكر145116

108دبلومالنجمي21735المثنىذكرميثاق جياد حسن145101

109دبلومالنجمي21735المثنىذكرغسان جاسم هويدي328525



110دبلومالنجمي21735المثنىذكرفائز سالم ملهود394612

ي145339
111دبلومالنجمي21735المثنىذكركرار عبدالزهرة باسر

112دبلومالنجمي21735المثنىذكراحمد مشكور جاسم145099

113دبلومالنجمي21735المثنىذكرماهر سلمان جريمخ147216

114دبلومالنجمي21735المثنىذكرطارق عبدهللا كريم364935

115دبلومالنجمي21735المثنىذكريارس سامي داخل141704

116دبلومالنجمي21735المثنىذكرمحمود جمع داخل394762

117دبلومالنجمي21735المثنىذكراياد سعد رشاد475866

118دبلومالنجمي21735المثنىذكرثامر بادي مطر147918

119دبلومالنجمي21735المثنىذكرجعفر كريم زاير475836

ي معارج141674 120دبلومالنجمي21735المثنىذكريوسف عبدالنن 

ى عبداالمير عبيس169285 121إعداديةالنجمي21735المثنىذكرحسير

 سامي كريم393145
ى 122إعداديةالنجمي21735المثنىذكرحسير

123إعداديةالنجمي21735المثنىذكرجعفر حيدر يحنر147562

ى جميل شنباره149320 124إعداديةالنجمي21735المثنىذكرحسير

125إعداديةالنجمي21735المثنىذكرمصطفى كامل كاطع362969

ى اياد عبد470677 126إعداديةالنجمي21735المثنىذكرحسير

127إعداديةالنجمي21735المثنىذكرداود سالم تومان147884

يف سلطان148347 128إعداديةالنجمي21735المثنىذكركرار رسر

129إعداديةالنجمي21735المثنىذكرطاهر سلمان جريمخ148530

130إعداديةالنجمي21735المثنىذكرمحمد فالح نعمة365849

131إعداديةالنجمي21735المثنىذكرصالح علي زغير534445

ى عبدالواحد144931 132إعداديةالنجمي21735المثنىذكرغزوان حسير

ى حسن365265 133إعداديةالنجمي21735المثنىذكرعدنان حسير

134إعداديةالنجمي21735المثنىذكرحسن رائد ذياب149414

135إعداديةالنجمي21735المثنىذكرشاكر محمود زغير147806

136إعداديةالنجمي21735المثنىذكرعباس شهيد عبدالواحد470760

137إعداديةالنجمي21735المثنىذكرمحمد حميد عطية393310

138إعداديةالنجمي21735المثنىذكرعباس رشيد خليل394735

ي صايل145135
ى
139إعداديةالنجمي21735المثنىذكرحسن صاق

140إعداديةالنجمي21735المثنىذكرحاتم كريم حسن147150

141إعداديةالنجمي21735المثنىذكريوسف عزاوي عبادي147203

ى مزهر144921 142إعداديةالنجمي21735المثنىذكرامير حسير

143إعداديةالنجمي21735المثنىذكرمهند شاكر والي144702

144إعداديةالنجمي21735المثنىذكرسالم كريم حسن362691

145إعداديةالنجمي21735المثنىذكرمحمد نجم عبود362862

146إعداديةالنجمي21735المثنىذكريارس باسم طعيمة148581

ى كاظم عوض149445 147إعداديةالنجمي21735المثنىذكرمعير

148إعداديةالنجمي21735المثنىذكريوسف كاظم برهان145148

149إعداديةالنجمي21735المثنىذكرجعفر عدنان محمد141876

150إعداديةالنجمي21735المثنىذكرسجاد فالح جبير145372

151إعداديةالنجمي21735المثنىذكرحسن باسم طعيمة146771

152إعداديةالنجمي21735المثنىذكرحامد تركي ظاهر328396

153إعداديةالنجمي21735المثنىذكركريم سعدون عطية149076

154إعداديةالنجمي21735المثنىذكراحمد سامي كاظم144985



155إعداديةالنجمي21735المثنىذكركرار حيدر صايل470773

156إعداديةالنجمي21735المثنىذكرعلي محسن حسن328366

157إعداديةالنجمي21735المثنىذكرحسن كامل بهلول146313

158إعداديةالنجمي21735المثنىذكرضياء احمد تكليف148024

159إعداديةالنجمي21735المثنىذكرعالء فليح حسن141738

160إعداديةالنجمي21735المثنىذكركريم غانم موس475873

ي حميد سوادي149026 161إعداديةالنجمي21735المثنىذكرناج 

162إعداديةالنجمي21735المثنىذكرحاتم جميل زامل364755

163إعداديةالنجمي21735المثنىذكرفؤاد عبدالرسول محمد364376

164إعداديةالنجمي21735المثنىذكرمالك منشد جابر148310

165إعداديةالنجمي21735المثنىذكرحيدر عبدالجليل عطيه147955

166إعداديةالنجمي21735المثنىذكراحمد كامل جاسم147467

167إعداديةالنجمي21735المثنىذكرحسن سعدون جويش147068

168إعداديةالنجمي21735المثنىذكركرار علي عبدالزهرة141723

169إعداديةالنجمي21735المثنىذكرعمار كامل عبدالسادة146248

170إعداديةالنجمي21735المثنىذكرمهند محسن كمر393215

171إعداديةالنجمي21735المثنىذكريارس مديح مهدي147384

 علي393009
ى 172إعداديةالنجمي21735المثنىذكرمحمد حسير

173إعداديةالنجمي21735المثنىذكرسجاد فاضل دينار365330

174إعداديةالنجمي21735المثنىذكرعلي رائد محمد147590

175إعداديةالنجمي21735المثنىذكرايوب عبداالمير عبد146367

176إعداديةالنجمي21735المثنىذكرعبدالحميد غانم عوض365925

177إعداديةالنجمي21735المثنىذكرهيثم محسن مزهر148237

178إعداديةالنجمي21735المثنىذكرمصطفى محمد حسن511954

179إعداديةالنجمي21735المثنىذكرستار عبيد ناهي144736

180إعداديةالنجمي21735المثنىذكرارشد احمد مهوس363017

181إعداديةالنجمي21735المثنىذكرعزيز عبداالمير صايف149544

182إعداديةالنجمي21735المثنىذكرهشام هاتف طعيمة145175

183إعداديةالنجمي21735المثنىذكرخليل قائد ابراهيم394691

ى ساجت365998 184إعداديةالنجمي21735المثنىذكرعمار حسير

185إعداديةالنجمي21735المثنىذكرحسن شهيد عويد146634

186إعداديةالنجمي21735المثنىذكرماجد نعيم عبدنور328476

187إعداديةالنجمي21735المثنىذكرعباس قاسم بشير147554

ي مؤيد كاطع147254
188إعداديةالنجمي21735المثنىذكرهابى

189إعداديةالنجمي21735المثنىذكرصادق رشيد سوادي146693

190إعداديةالنجمي21735المثنىذكرمصطفى داخل مطر534449

191إعداديةالنجمي21735المثنىذكراحمد عبدهللا عبادي148851

192إعداديةالنجمي21735المثنىذكرامجد شاكر والي147107

ى جميل مالح147441 193إعداديةالنجمي21735المثنىذكرحسير

194إعداديةالنجمي21735المثنىذكرامجد قاسم محمد149129

 سامي غياض144915
ى 195إعداديةالنجمي21735المثنىذكرحسير

196إعداديةالنجمي21735المثنىذكرامير عامر كاظم149006

197إعداديةالنجمي21735المثنىذكرزيد جابر عبد146035

198إعداديةالنجمي21735المثنىذكرعلي منذور جاسم145031

199إعداديةالنجمي21735المثنىذكرحيدر عطية والي146920



200إعداديةالنجمي21735المثنىذكرسيف كريم كاظم364477

201إعداديةالنجمي21735المثنىذكراحسان محمد طوي    ح394780

202إعداديةالنجمي21735المثنىذكرظاهر زغير هنيدي394704

203إعداديةالنجمي21735المثنىذكركرار حسن جبار147739

ى فنجان149344 204إعداديةالنجمي21735المثنىذكرعبدالمهدي حسير

205إعداديةالنجمي21735المثنىذكرمنتظر مسلم يارس364977

ى مزهر145002 206إعداديةالنجمي21735المثنىذكرعلي حسير

207إعداديةالنجمي21735المثنىذكرعون رحيم ابوالشون367008

208إعداديةالنجمي21735المثنىذكرمحمد جبار جياش141666

ي صايل145127
ى
ى صاق 209إعداديةالنجمي21735المثنىذكرحسير

210إعداديةالنجمي21735المثنىذكرمصطفى شمران خضى147434

ي عبد146129
211إعداديةالنجمي21735المثنىذكرامجد راضى

212إعداديةالنجمي21735المثنىذكرامير غانم موس470744

213إعداديةالنجمي21735المثنىذكرماجد حميد خليل328447

214إعداديةالنجمي21735المثنىذكرعبدهللا كريم سلطان148039

215إعداديةالنجمي21735المثنىذكرصادق رحيم كاظم144952

216إعداديةالنجمي21735المثنىذكرحسن فليح حسون366037

217دبلومالنجمي21735المثنىذكرمنذور جاسم محمد146959

218إعداديةالنجمي21735المثنىذكرعدنان هاتف جريو470785

219إعداديةالنجمي21735المثنىذكرنائل مديح سلمان365171

220إعداديةالنجمي21735المثنىذكرفالح نعمة محمد328493

221إعداديةالنجمي21735المثنىذكرعلي فضيل عبود328586

1بكالوريوسالنجمي21735المثنىأننىاقبال رسحان عكيب328199

2بكالوريوسالنجمي21735المثنىأننىعال رائد محمد393089

بتول علي زاير141748
3دبلومالنجمي21735المثنىأننى

4دبلومالنجمي21735المثنىأننىعليه دعل نارص470694

5دبلومالنجمي21735المثنىأننىسناء دعل نارص470715

6دبلومالنجمي21735المثنىأننىامينه جبار لفته475852

7دبلومالنجمي21735المثنىأننىاسماء عزيز مايع393497

8دبلومالنجمي21735المثنىأننىشيماء محيسن جبار147783

9دبلومالنجمي21735المثنىأننىدعاء هادي كريم366088

ى عبدالزهرة جليل146826 10إعداديةالنجمي21735المثنىأننىبشر

11إعداديةالنجمي21735المثنىأننىماجده صباح عيدان362727

1بكالوريوسالنجمي21735المثنىأننىفريال صالح جبير146900

2بكالوريوسالنجمي21735المثنىأننىدعاء كاظم جاري328337

3بكالوريوسالنجمي21735المثنىأننىانبار مجيد جابر145545

4بكالوريوسالنجمي21735المثنىأننىلينا كريم هزن141823

5بكالوريوسالنجمي21735المثنىأننىزينب حميد عبدالكاظم146623

6بكالوريوسالنجمي21735المثنىأننىدالل عبدالزهرة نجم328453

7بكالوريوسالنجمي21735المثنىأننىساجده حميد طوي    ح394757

8بكالوريوسالنجمي21735المثنىأننىفاطمة هالل مزهر534468

9بكالوريوسالنجمي21735المثنىأننىسحر رائد محمد146866

10بكالوريوسالنجمي21735المثنىأننىفاطمة حميد عبدالكاظم146568

11بكالوريوسالنجمي21735المثنىأننىزهراء عبداالمير عبد146679

12بكالوريوسالنجمي21735المثنىأننىسعاد عبدالعباس اسماعيل328505



13بكالوريوسالنجمي21735المثنىأننىانوار يوسف نومان145054

14بكالوريوسالنجمي21735المثنىأننىمروة سعيد جاسم145638

15بكالوريوسالنجمي21735المثنىأننىبيادر محمد طوي    ح362762

ي363234 ين عادل عبدالنن  شير
16بكالوريوسالنجمي21735المثنىأننى

17بكالوريوسالنجمي21735المثنىأننىحوراء داخل مطر328502

18دبلومالنجمي21735المثنىأننىفاطمة صكبان عبادي141829

19دبلومالنجمي21735المثنىأننىنورالهدى ناظم زغير146211

اقبال علي هنيدي146357
20إعداديةالنجمي21735المثنىأننى

ي146325
21إعداديةالنجمي21735المثنىأننىمنال عبدالسادة شمجى

22إعداديةالنجمي21735المثنىأننىطريفة نايف رسبوت145145

23إعداديةالنجمي21735المثنىأننىاسياد عواد كريم147830

24إعداديةالنجمي21735المثنىأننىايام كريم زاير470641

25إعداديةالنجمي21735المثنىأننىصابرين عبود ناهي145479

26إعداديةالنجمي21735المثنىأننىابتهال صالح جبير365768

حوراء علي طرهيل367326
27إعداديةالنجمي21735المثنىأننى

28إعداديةالنجمي21735المثنىأننىاالء منذور جاسم146340

سحر غالي فنطل365080
29إعداديةالنجمي21735المثنىأننى

30إعداديةالنجمي21735المثنىأننىارساء قابل مهدي146537

31إعداديةالنجمي21735المثنىأننىبتول عبداالمير عبد146733

32إعداديةالنجمي21735المثنىأننىوسن باسم زغير146292

33إعداديةالنجمي21735المثنىأننىمريم هاشم شاكر367476

34إعداديةالنجمي21735المثنىأننىوفاء مشنان سلمان148487

35إعداديةالنجمي21735المثنىأننىنهايه حميد طوي    ح362938

36إعداديةالنجمي21735المثنىأننىهجران عماد عاشور146422

وجدان صالح علي146487
37إعداديةالنجمي21735المثنىأننى

38إعداديةالنجمي21735المثنىأننىرحاب فزاع جبير366209

39إعداديةالنجمي21735المثنىأننىاحالم خليل هاشم146756

وسام شاكر والي486846
40إعداديةالنجمي21735المثنىأننى

41إعداديةالنجمي21735المثنىأننىايالف قابل مهدي146225

42إعداديةالنجمي21735المثنىأننىنرجس مناجي عبدالسادة148435

43إعداديةالنجمي21735المثنىأننىكوثر حيدر يحنر146188

44إعداديةالنجمي21735المثنىأننىمريم سالم جويد366337

خلود صالح علي145612
45إعداديةالنجمي21735المثنىأننى

46إعداديةالنجمي21735المثنىأننىيشى جاسم مزهر146250

47إعداديةالنجمي21735المثنىأننىهمسه عامر درويش148286

48إعداديةالنجمي21735المثنىأننىميعاد سعيد جديح534601

يف سلطان145560 49إعداديةالنجمي21735المثنىأننىمنتىه رسر

50إعداديةالنجمي21735المثنىأننىنشين فزاع جادر366846

ى عزيز392933 51إعداديةالنجمي21735المثنىأننىورود حسير

52إعداديةالنجمي21735المثنىأننىزهراء صالح جبير328485

1دكتوراهالوركاء21736المثنىذكرفيصل لفته هدام537546

2دكتوراهالوركاء21736المثنىذكرحمزة عباس حمد314861

3ماجستيرالوركاء21736المثنىذكرمثنى رحيم فرحان537042

4بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكررزاق غالي محمد297246

5بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكررياض هالل لودي537532



6بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرلطيف جبير محمد406781

7بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكركاظم كامل حمود477210

8بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحاكم ثامر سهر391197

9بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعبود علك خضير314846

10بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرطالب عطشان عبيد314802

11بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحاتم جهادي جابر478316

12بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرناجح مطشر سهر346077

13بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرابراهيم شاكر مطشر296767

14بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكررزاق محيل عبيد314856

15بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرجواد رشيد سهر294131

16بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعدنان عبدالكاظم فري  هر354025

17بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمسافر بهاض عريف298798

18بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحيدر رسم عباس537036

19بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكروسام عبدالرزاق مطشر297683

20بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرباسم خضير مشاي314808

21بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعقيل حميد منصور298563

22بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحيدر مهدي جابر392284

23بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعلي كاظم جياد346103

24بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمحسن كامل سهر346086

25بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكروسام علي عبدالواحد346067

26بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكروسام عبدالكريم هالسه294110

27بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحيدر شاكر مطشر346050

28بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحيدر كاظم عاجل537044

29بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمحمد مزهر زغير314777

ي317249
30بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرسعيد زعنون راضى

31بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعادل خضير حاجم392199

32بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرضياء محمد عكلو406765

33بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكراحمد عيىس ارحيم314806

34بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرصالح مهدي ردام406802

35بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكررحمن جادر خلف392054

36بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعادل ارحيم رسن536879

37بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرباسم جي  نارص314781

ي جبير عجمي406811
38بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرهابى

39بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرساجد خضير مشاي314811

40بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرماجد عجزان عبار406784

41بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرسامي ارحيم مري314809

42بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعلي حاجم محمد314778

43بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرناجح فرج ردام294088

ى عباس حمد314780 44بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحسير

ي نعيم عزيز314819
45بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرهابى

46بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرشاكر ياهو عبد346085

47بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرطارق كاظم حسن354111

ي مسير406796 48بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرسامي صي 

49بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكراياد عبدالرزاق مطشر314776

50بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرستار علي سلوت390813



51بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحيدر رحيم فرحان477231

52بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرموتان حلو جالي346108

53بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرجالل عبدالرضا رحيم346081

54بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكراحمد يوسف جعفر297580

ى298251 55بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكراحمد شاكر عبدالحسير

56بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعلي ثامر مدلول314795

ى داخل حمزة297655 57بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحسير

58بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرداود سلمان كاظم536919

59بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحامد عبدعون عطية346119

60بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعدي فيصل نعمة297415

61بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحافظ محمد بعنون556375

62بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمنتظر ثجيل كشيش314807

63بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعلي شاكر مطر298682

64بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعباس نعيم عبد الواحد477178

ى حاكم حاوة346073 65بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرتحسير

66بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرجميل عبدالكاظم فرج346110

67بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعلي لطيف جبير346112

ى حاكم حاوة353261 68بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحسير

69بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحسن ماهر محمد314859

70بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمراد محمد شاكر346071

71بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكراحمد لطيف جبير314803

72بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمحمد منشد فليح346084

73بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعلي فرج ردام298674

 مسافر علي478264
ى 74بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحسير

ى406766 75بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحسن حبيب حسير

ي346043
ى
76بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكركاظم مظلوم شاق

77بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكركريم قابل حسن314874

78بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكراحمد لفته كاظم537039

79بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمحمد عيىس شمور406830

80بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمحمد حميد عبد353648

81بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرفاضل محمد خضى391068

ى جاسم مزهر298402 82بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرتحسير

83بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكراحمد منصور حمود346047

84بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرسالم حبيب شاكر298271

ي علي كامل314851
ى
85بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرصاق

86بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكراياد كاظم كامل406804

87بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمحمد شاكر ناظم556382

88بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرموفق جبار موس295734

89بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكروائل حسن الهامش536884

90بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرفارس عنيفش عالج298721

ى مخرج537555 91بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمسلم حسير

92بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكراحمد صاحب ملة406823

93بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمرتضى حاتم جهادي298567

94بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكركامل محسن بزون295810

95بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعادل نعيم موس314810



96دبلومالوركاء21736المثنىذكرحاتم كريم صالح346059

97دبلومالوركاء21736المثنىذكربارسر كاظم ظاهر406833

98دبلومالوركاء21736المثنىذكرحيدر بريد جوير406764

ي346076
99دبلومالوركاء21736المثنىذكرعلي عبدالباري عبداسر

100دبلومالوركاء21736المثنىذكرشاكر مسير وضح294522

101دبلومالوركاء21736المثنىذكرحسن محسن عبد299589

102دبلومالوركاء21736المثنىذكرنارص فتنان حسن314773

103دبلومالوركاء21736المثنىذكرحيدر خضير مشاي346054

104دبلومالوركاء21736المثنىذكرصالح قوري حداوي346055

105دبلومالوركاء21736المثنىذكرقاسم نجيب كاظم297357

ى نويش314854 106دبلومالوركاء21736المثنىذكرعلي عبدالحسير

107دبلومالوركاء21736المثنىذكرنعيم جودة عبيد406793

108دبلومالوركاء21736المثنىذكرميثم بشان علي478376

109دبلومالوركاء21736المثنىذكروسام عبدزيد حمود296903

110دبلومالوركاء21736المثنىذكرمرتضى هويدي اليم478385

111دبلومالوركاء21736المثنىذكرجواد كاظم سالم314862

112دبلومالوركاء21736المثنىذكرباسم حميد عجمي352962

113دبلومالوركاء21736المثنىذكرعبدالعظيم هالمة فري    خ346104

114دبلومالوركاء21736المثنىذكرعالء محسن عبدالحسن346106

115دبلومالوركاء21736المثنىذكراياد مزهر حيوان296987

116دبلومالوركاء21736المثنىذكرفارس خضير مشاي346051

117دبلومالوركاء21736المثنىذكرعلي رزاق شبل294071

118دبلومالوركاء21736المثنىذكرصالح كاظم خلف346065

ى جابر296935 119دبلومالوركاء21736المثنىذكرمحسن حسير

120دبلومالوركاء21736المثنىذكرمالك حميد حمود314782

121دبلومالوركاء21736المثنىذكرسعد فليح غازي346080

122دبلومالوركاء21736المثنىذكرعقيل زياد عبدهللا354230

123دبلومالوركاء21736المثنىذكرفاضل عبد معيوف314804

124دبلومالوركاء21736المثنىذكرعزيز كاظم جويد478418

ي جميل كاظم298578
125دبلومالوركاء21736المثنىذكرهابى

 تركي شاكر346078
ى 126دبلومالوركاء21736المثنىذكرحسير

127دبلومالوركاء21736المثنىذكرستار شهيد عجمي346124

128دبلومالوركاء21736المثنىذكرحيدر كاطع رويثه477120

129دبلومالوركاء21736المثنىذكرنهاد حسون عبداالئمة297431

130دبلومالوركاء21736المثنىذكرمثنى عبدالحسن فنطوس556379

131دبلومالوركاء21736المثنىذكرعباس عبدالرضا جوان478427

132دبلومالوركاء21736المثنىذكرمحمد فاضل تفاك297088

133دبلومالوركاء21736المثنىذكرجالل هاشم جعفر346064

134دبلومالوركاء21736المثنىذكرعقيل احمد جاسم298697

135دبلومالوركاء21736المثنىذكرهادي جادر خلف314794

136دبلومالوركاء21736المثنىذكرحيدر علوان عبداش406825

137دبلومالوركاء21736المثنىذكرنورالدين مجيد كاظم297632

ى جارح478324 138دبلومالوركاء21736المثنىذكراحمد حسير

139دبلومالوركاء21736المثنىذكرقاسم حمزة حاجم346093

140دبلومالوركاء21736المثنىذكرنورالهدى هادي عبادي406806



141دبلومالوركاء21736المثنىذكرباسم حسن شاكر536830

142دبلومالوركاء21736المثنىذكرماجد جاسم مزهر536903

143دبلومالوركاء21736المثنىذكرسجاد كريم كاظم296719

144دبلومالوركاء21736المثنىذكرمسلم نعيم عزيز296844

145دبلومالوركاء21736المثنىذكرفارس غازي حسن476793

146دبلومالوركاء21736المثنىذكرخالد كريم جابر314779

ى داهي كدر298557 147دبلومالوركاء21736المثنىذكرحسير

148دبلومالوركاء21736المثنىذكرصالح حسن مروح406821

يف478381 149دبلومالوركاء21736المثنىذكرسمير محمد رسر

150دبلومالوركاء21736المثنىذكركمال حرب اليم476707

151دبلومالوركاء21736المثنىذكرسالم كدر حمزة298778

152دبلومالوركاء21736المثنىذكرمحمد عماد كاظم391539

153دبلومالوركاء21736المثنىذكرعلي موتان حلو406787

154إعداديةالوركاء21736المثنىذكركريم كاظم نصار299797

155إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمفيد جبير محمد314814

156إعداديةالوركاء21736المثنىذكرحميد جاسم محمد556363

157إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمحسن مري    ح طواله346114

158إعداديةالوركاء21736المثنىذكرنعيم موس حسون298707

159إعداديةالوركاء21736المثنىذكرنهاد منصور حسون314848

160إعداديةالوركاء21736المثنىذكرجبار عبدهللا دايخ294498

161إعداديةالوركاء21736المثنىذكررحيم مزهر مخور298224

162إعداديةالوركاء21736المثنىذكرحيدر حميد حمود294193

163إعداديةالوركاء21736المثنىذكرنعيم جعفر سوادي297300

164إعداديةالوركاء21736المثنىذكرفاضل شناوة جساب353171

165إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمهلهل جي  سويلم314805

166إعداديةالوركاء21736المثنىذكركرار فاهم موس537031

ى نارص391131 167إعداديةالوركاء21736المثنىذكرعيىس عبدالحسير

168إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمرتضى سعد سلمان296824

1ماجستيرالوركاء21736المثنىذكرارشد سلمان كاظم406820

2ماجستيرالوركاء21736المثنىذكركرار ابراهيم عيىس293682

 علي مظلوم298588
3بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمصطفى

4بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرهادي حنون جحيل299815

5بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمسلم وحيد عسكر297466

6بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكررسول جاسم جالب476682

7بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكراحسان جبار هالمة293725

ى شهيد كامل314825 8بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحسير

يف314821 9بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحامد جميل رسر

10بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمحمد حميد غازي298929

11بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعباس علوان عوض299768

12بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرقيض خالد شاكر314812

13بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعلي نعمة فجر355143

14بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعلي حميد عبد536859

15بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرفالح خطار حمزة314786

16بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعباس جاسم عبيس314815

17بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرصالح عبدالعباس عودة440835



18بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعلي مشير سالم314766

19بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرضياء حسن حمزة353510

20بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعالء خالد شاكر314869

21بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمعتصم شاكر عبودي298445

22بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرماهر تركي محسن478269

23بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكررسول مهدي بشيت406799

24بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعلي نعيمه حمزه346040

ى عناد جياد314867 25بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحسير

26بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكراحمد نارص خليوى296151

ى314865 27بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكريارس واثق عبدالحسير

ي298718
28بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرهيثم يوسف حسوبى

29بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعباس شاكر مطشر297170

30بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرسجاد حسن حمزة353412

31بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرفاضل عبد جي 297217

32بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكركاظم سامي حاجم299465

 ريسان تالي314822
ى 33بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحسير

34بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحيدر نايف عالل298605

35بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرميثم قيض ابراهيم478411

36بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعباس جامل زغير314796

37بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكراحمد رحيم سليم556372

38بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكراحمد قاسم محمد391903

39بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمرتضى حسن حمزة353462

40بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرضياء عبود حمزة298861

41بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرسالم جليل ناهي314841

42بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكريارس حميد نارص314864

ى294724 ى فضالة ياسير 43بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحسير

ى293845 44بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكراحمد محمد حسير

45بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعلي ثكاب سوادي392404

46بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكررائد مشير سالم297110

47بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرانور اسماعيل سوادي314853

48بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرامير عبدالزهرة عمران298600

49بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرازهر كامل زغير295807

50بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكررياض فرحان محمد297830

51بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعمار حمزة عالج314768

52بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعلي لفته فجر478284

53بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمهيب يعقوب يوسف294785

54بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمهند عماد كاظم390624

55بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرنبيل حامد شاكر314871

ى رجيوي354800 56بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمحمد عبدالحسير

57بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكركرار عبدالكاظم فرج293815

58بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرنزار نافع صاحب294409

59بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرراجح نعيمة حمزة406828

60بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحاتم كريم خضير314798

61بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمرتضى عبد معيوف392236

62بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعباس ريسان تالي314813



63بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمصطفى جمعة عواد294535

64بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعماد نور كريم294436

65بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرماجد حميد جاسم294431

66بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمنذر نارص فتنان478357

67بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمحمد شمران شناوة354829

68بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكررعد عيدان جالب314788

69بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحسام ماجد يوسف294807

70بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكررائد يارس خليوي295869

ى شهيل296237 ي حسير
71بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرراضى

72بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحسن جاسم مزهر537033

73بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرطاهر علي نحيل476809

74بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرسجاد جبير عجمي298817

75بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرضياء عقيل حبيب314840

76بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكركرار علي كاظم440768

77بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكراحمد سامي كريم294406

78بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرصالح حسن عبد294368

79بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرقيض نارص فتنان478362

80بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمحمد عباس منشد295584

81بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعبداالمير عدنان شناوة294352

ي فليح حسن298422
82بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرهابى

83بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحسن موس ارحيم391699

84بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمسلم ناجح عطشان296223

85بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرسمير خضير سالم294912

ى سوادي عبيس298507 86بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحسير

87بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكركرار رحيم فرحان355475

88بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكراحمد عاجل سالم537561

ى صادق مهدي440544 89بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرتحسير

90بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكروسام قاسم سعود298770

91بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعلي وحيد عسكر297757

92بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحيدر رحيم غصاب354197

ى297456 93بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمحمد علي عبدالحسير

94بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعلي هادي عبادي314817

95بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعمار ريكان فرحان296307

96بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرسعد مالك حسن476622

97بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرفارس حيدر هاشم346097

98بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرفهد عبدالكريم حميد314764

99بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمنتظر محمد هاشم297421

100بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكراحسان عبدهللا جاسم392143

ى شاكر رحيم314783 101بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحسير

102بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعباس فضل داخل298842

103بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكركرار خضير مشاي294242

104بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرساري كاظم جويد298827

105بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمحمد كريم ردام358781

106بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعلي عبداالمير خضير298496

107بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعدنان مسير نارص293867



108بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمجيد زغير مهيدي354562

109بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمصطفى سعد سلمان294543

110بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمصطفى لطيف جبير314789

111بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعلي احسان محسن294779

112بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرابراهيم عبداالمير مشكور314767

113بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمحمد حميد نارص314870

114بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمحمد عقيل اليذ298902

115بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمسلم نايف حمزة353290

116بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكراحمد كريم قابل297574

ى وهيب294963 117بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعمار عبدالحسير

118بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرسجاد قاسم زغير537540

119بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكريحنر سعد سلمان314774

120بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعقيل تركي كاظم299634

121بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكروليد ناجح حاوة314765

122بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرميثم طكطاك مهوس298947

ى فدغم354858 123بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحيدر حسير

124بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكراحمد حسن ماهر294454

125بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمحمد مالك حسن406814

126بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرابراهيم محل عطية354960

127بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرعلي مهدي عبد488377

128بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرميثم جبار هالسه314790

129بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرصالح صتات حفاز390489

130بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمحسن ناجح حمزة297187

131بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمهدي صالح محسن296259

132بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكركرار ماجد يوسف314824

133بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمحمد وعد محمد294317

134بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرمحمد كاظم جياد297516

135بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرحسن داخل حمزة353602

136بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرصادق عوده شالكه295045

137دبلومالوركاء21736المثنىذكرنغم نعيم جبار295705

138دبلومالوركاء21736المثنىذكرعزيز حميد غازي298907

ي298686
139دبلومالوركاء21736المثنىذكرمصطفى كاظم حسوبى

140دبلومالوركاء21736المثنىذكرزهير رياض حليو299725

ى354614 141دبلومالوركاء21736المثنىذكرمحمد رسول حسير

142دبلومالوركاء21736المثنىذكربشار مهدي مشاي297852

143دبلومالوركاء21736المثنىذكراسامة علي حمود293775

ى297952 144دبلومالوركاء21736المثنىذكرنزار عبيد حسير

145دبلومالوركاء21736المثنىذكرسعد هالوي فيصل314799

146دبلومالوركاء21736المثنىذكرجاسم كريم عطية298551

147دبلومالوركاء21736المثنىذكرعالء حسن كريمش297707

148دبلومالوركاء21736المثنىذكركرار كريم قابل294383

ى فليح خلف295484 149دبلومالوركاء21736المثنىذكرحسير

150دبلومالوركاء21736المثنىذكرمحمود ماجد كريم294467

ى شمران شناوة314784 151دبلومالوركاء21736المثنىذكرحسير

152دبلومالوركاء21736المثنىذكرخالد ناظم دبعون298859



153دبلومالوركاء21736المثنىذكرمنتظر فاهم حميد295836

154دبلومالوركاء21736المثنىذكراسعد نعيم كاظم406769

ي عباس297147
155دبلومالوركاء21736المثنىذكرعلي هابى

156دبلومالوركاء21736المثنىذكروليد فليح حسن354920

157دبلومالوركاء21736المثنىذكرعادل مسير نارص295501

158دبلومالوركاء21736المثنىذكرمحمد حميد كشيش293789

159إعداديةالوركاء21736المثنىذكرباقر هادي علي297700

ى وهيب295950 160إعداديةالوركاء21736المثنىذكرعبدهللا عبدالحسير

161إعداديةالوركاء21736المثنىذكرعلي ايوب حسن295648

162إعداديةالوركاء21736المثنىذكرعلي ناجح مطشر353980

163إعداديةالوركاء21736المثنىذكرزيدون فاخر جي 391859

164إعداديةالوركاء21736المثنىذكروسام حبيب شاكر296703

165إعداديةالوركاء21736المثنىذكرعماد عاجل عطية297968

ي537553
166إعداديةالوركاء21736المثنىذكرداود سلمان حسوبى

ى احمد غازي297993 167إعداديةالوركاء21736المثنىذكرحسير

168إعداديةالوركاء21736المثنىذكرصفاء ملكي محسن476865

169إعداديةالوركاء21736المثنىذكرباقر جعفر كامل299841

170إعداديةالوركاء21736المثنىذكرعمار شاكر ورد298149

ة جرود477200 171إعداديةالوركاء21736المثنىذكروسام ابوظهير

ى لطيف جبير354897 172إعداديةالوركاء21736المثنىذكرحسير

173إعداديةالوركاء21736المثنىذكرعباس نعيم محيل298524

174إعداديةالوركاء21736المثنىذكرحكيم عبدزيد حمود478368

ى476765 175إعداديةالوركاء21736المثنىذكريارس محمد حسير

176إعداديةالوركاء21736المثنىذكربشار يحنر بديوي297309

177إعداديةالوركاء21736المثنىذكرازهر جفات جاهل277472

178إعداديةالوركاء21736المثنىذكررعد لطيف عبد295619

179إعداديةالوركاء21736المثنىذكرعلي احمد نارص477142

180إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمسار محسن كامل298844

181إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمهند ادريس كامل295854

182إعداديةالوركاء21736المثنىذكرحمد كاظم منادي476993

ي295902
183إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمسلم عقيل طاسر

184إعداديةالوركاء21736المثنىذكرارشد محمد كاطع478396

185إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمحمود رحمن جهادي536872

186إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمحمد موتان حلو297275

187إعداديةالوركاء21736المثنىذكرجواد مكطوف لهمود298060

188إعداديةالوركاء21736المثنىذكرضياء عماري كامل391813

189إعداديةالوركاء21736المثنىذكرعماد احمد فتنان354649

190إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمجتن  حسن رهيف295723

191إعداديةالوركاء21736المثنىذكرعلي خالد نعمة294719

192إعداديةالوركاء21736المثنىذكرباقر ثائر نور294022

193إعداديةالوركاء21736المثنىذكرحسام عبود مزي  هر295226

194إعداديةالوركاء21736المثنىذكرحسن حاكم غريب294743

195إعداديةالوركاء21736المثنىذكرغيث فاضل كريم355185

196إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمنتظر بارسر حسن295673

197إعداديةالوركاء21736المثنىذكرفرحان بدر حميد296131



 مفيد جبير298022
198إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمصطفى

199إعداديةالوركاء21736المثنىذكراحمد سلمان كريم298898

200إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمحمد قاسم مشكور477051

201إعداديةالوركاء21736المثنىذكراياد فاهم عباس294988

202إعداديةالوركاء21736المثنىذكرحسن ابوالهيل هادي296800

ي صادق حمزه298618
203إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمحمدتف 

204إعداديةالوركاء21736المثنىذكرصالح عواد دعار297717

ى298347 205إعداديةالوركاء21736المثنىذكرحسن محمد حسير

206إعداديةالوركاء21736المثنىذكركرار سلمان خطار537549

207إعداديةالوركاء21736المثنىذكرجابر سوادي هالل295765

208إعداديةالوركاء21736المثنىذكرعلي اسماعيل سوادي391293

209إعداديةالوركاء21736المثنىذكرسيف حسن رهيف295697

ى عبود علك296321 210إعداديةالوركاء21736المثنىذكرحسير

211إعداديةالوركاء21736المثنىذكراكرم مدلول دوهان392680

212إعداديةالوركاء21736المثنىذكرماهر حميد نارص295928

213إعداديةالوركاء21736المثنىذكرغسان حميد فرحان295898

ى عبدهللا صاحب296579 214إعداديةالوركاء21736المثنىذكرحسنير

ى مخرج294507 215إعداديةالوركاء21736المثنىذكرعلي حسير

216إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمنتظر سلمان خطار537545

217إعداديةالوركاء21736المثنىذكرحامد راهي كدر355104

218إعداديةالوركاء21736المثنىذكرليث مهدي جياد353855

219إعداديةالوركاء21736المثنىذكرسعد مانع جي 296514

ى297089 220إعداديةالوركاء21736المثنىذكرناهي محمد حسير

221إعداديةالوركاء21736المثنىذكرضياء احمد عبدالعالي294044

222إعداديةالوركاء21736المثنىذكرضياء داخل هليل298324

ى جواد كريم478350 223إعداديةالوركاء21736المثنىذكرحسير

ى ناجح حمزة295419 224إعداديةالوركاء21736المثنىذكرحسير

225إعداديةالوركاء21736المثنىذكرحبيب حسن نعيم298443

ى عقيل حبيب297221 226إعداديةالوركاء21736المثنىذكرحسير

227إعداديةالوركاء21736المثنىذكروعد عبد نعيم297656

228إعداديةالوركاء21736المثنىذكراحمد ساجت دينار293958

229إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمهدي فاهم موس294828

230إعداديةالوركاء21736المثنىذكركاظم نعيم عبيس293585

ى هادي314801 231إعداديةالوركاء21736المثنىذكرعلي عبدالحسير

232إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمحمد حمزة حاجم295671

233إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمصطفى فيصل نعمه294706

234إعداديةالوركاء21736المثنىذكرعلي خالد خضير298367

ى مهنا عبيد298581 235إعداديةالوركاء21736المثنىذكرحسير

ي298967
236إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمحمد حسن حسوبى

يس299501 237إعداديةالوركاء21736المثنىذكرصادق مشكور رصى

238إعداديةالوركاء21736المثنىذكرعايد صبار جاهل537522

239إعداديةالوركاء21736المثنىذكراحمد جمال ساجت390977

240إعداديةالوركاء21736المثنىذكراحمد خضى نعيم390538

241إعداديةالوركاء21736المثنىذكرراسم ماجد عبيد294865

242إعداديةالوركاء21736المثنىذكرميثم يوسف حوش295360



243إعداديةالوركاء21736المثنىذكرعبدهللا فيصل حريجة392744

ى حميد عبد537577 244إعداديةالوركاء21736المثنىذكرحسير

245إعداديةالوركاء21736المثنىذكرعلي حاكم ثامر391344

246إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمحمد نعيم كاظم391772

247إعداديةالوركاء21736المثنىذكرباقر لطيف حسون298170

248إعداديةالوركاء21736المثنىذكرضياء ملكي محسن390922

249إعداديةالوركاء21736المثنىذكرعلي جبار مطر353550

ي كريم295574
ى هابى 250إعداديةالوركاء21736المثنىذكرحسير

ي كريم298643
251إعداديةالوركاء21736المثنىذكرابراهيم هابى

252إعداديةالوركاء21736المثنىذكرحسام جمعة مدلول295385

253إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمصطفى محمد جاسم298164

254إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمسلم عبود علك296768

ى حيدر كاظم391492 255إعداديةالوركاء21736المثنىذكرحسير

256إعداديةالوركاء21736المثنىذكرجالل كاظم مذري298198

257إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمحمد حسن لفته297927

ي298610
258إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمرتضى كاظم حسوبى

259إعداديةالوركاء21736المثنىذكرسليم ثامر خضير296435

260إعداديةالوركاء21736المثنىذكراحمد محمد كاطع478406

261إعداديةالوركاء21736المثنىذكرسجاد جهاد نعمة537515

262إعداديةالوركاء21736المثنىذكرامجد جهاد نعمة298090

263إعداديةالوركاء21736المثنىذكرجبار نور حسون294684

264إعداديةالوركاء21736المثنىذكرعبدهللا موتان حلو353121

265إعداديةالوركاء21736المثنىذكرعلي ابوالهيل هادي298043

266إعداديةالوركاء21736المثنىذكرجياد عناد جياد296405

267إعداديةالوركاء21736المثنىذكربدر ابوالهيل هادي296670

ى قاسم نارص298799 268إعداديةالوركاء21736المثنىذكرحسير

269إعداديةالوركاء21736المثنىذكرعلي محمود لفته298312

ي عبد314875 270إعداديةالوركاء21736المثنىذكرخالد باج 

271إعداديةالوركاء21736المثنىذكرعلي جعفر سفاح476953

272إعداديةالوركاء21736المثنىذكربارق علي يوسف298595

273إعداديةالوركاء21736المثنىذكرعلي عبداالمير عباس477026

ي298609
ي راضى

274إعداديةالوركاء21736المثنىذكرخالد باسر

275إعداديةالوركاء21736المثنىذكرليث نعمة عبد296463

276إعداديةالوركاء21736المثنىذكررائد لطيف عبد391445

ي299754 277إعداديةالوركاء21736المثنىذكرفهد قاسم شعين 

ى جعفر مهدي297360 278إعداديةالوركاء21736المثنىذكربنير

279إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمؤمل حميد حسون298552

280إعداديةالوركاء21736المثنىذكرانور فاهم حميد298133

281إعداديةالوركاء21736المثنىذكرمرتضى تكليف ارهيف391598

282إعداديةالوركاء21736المثنىذكرانور رحيم نوير293986

283إعداديةالوركاء21736المثنىذكرحيدر عادل عبداالمير476750

284إعداديةالوركاء21736المثنىذكراحمد سلمان شناوة297732

285إعداديةالوركاء21736المثنىذكرسجاد عاجل عريان294941

286بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرامجد مطشر خليوي314785

ي478331 287بكالوريوسالوركاء21736المثنىذكرفاهم حمد جويج 



ى314868 288دبلومالوركاء21736المثنىذكرمؤيد كريم عبدالحسير

ي478423
289دبلومالوركاء21736المثنىذكررحيم جحيل بابى

290إعداديةالوركاء21736المثنىذكرهاتف ناظم واجد314823

291إعداديةالوركاء21736المثنىذكرثجيل عريان كريم298889

292إعداديةالوركاء21736المثنىذكرنارص عليل مشكور314791

ي537535
293إعداديةالوركاء21736المثنىذكررياض كريم راضى

ى كاظم فليفل354089 1بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىهيلير

2بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىشيماء عزام غازي314775

3بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىهناء مجيد كامل536932

4بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىطيف حسن رهيف354150

ي محسن314763
5بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىانعام راضى

ى298560 6بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىضج عبدالرضا حسير

ى294229 7بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىعلياء شاكر عبدالحسير

8بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىحوراء مدلول طاهر406826

9دبلومالوركاء21736المثنىأننىليليان عبدالكاظم خضير536867

10دبلومالوركاء21736المثنىأننىنورس منصور حمود391991

11دبلومالوركاء21736المثنىأننىاخالص حميد مشاي346100

ى346122 12دبلومالوركاء21736المثنىأننىالهام محسن عبدالحسير

13دبلومالوركاء21736المثنىأننىزهراء مفيد جبير346057

14دبلومالوركاء21736المثنىأننىاشواق احمد جفات298571

15دبلومالوركاء21736المثنىأننىمريم عبداالمير عباس478243

ى كاظم552317 16دبلومالوركاء21736المثنىأننىارساء حسير

17إعداديةالوركاء21736المثنىأننىهدى ساجت دينار346117

18إعداديةالوركاء21736المثنىأننىسعاد محمد بعنون406809

19إعداديةالوركاء21736المثنىأننىابتسام كاظم سهر294150

1بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىزينة جبار يارس391635

2بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىابتهال محسن مري    ح314838

3بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىحوراء فاهم ساجت354328

4بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىنهلة محمد رحيم314769

5بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىهياب ايوب يوسف293890

6بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىفيحاء لفته شالكة298067

7بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىفاطمة نعيم كعيم298469

8بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىنضت كريم مزهر297891

ى297148 9بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىزينب سالم سجير

ى عبدهللا314816 10بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىوالء عبدالحسير

11بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىزينب مطشر عبد298227

12بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىكفاية مكطوف لهمود314849

13بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىهاله نعيم عزيز314797

14بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىحوراء احمد عزوز358745

15بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىرغد حاكم ثامر391017

16بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىسحر جواد كاظم406776

17بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىزينب عاجل خضير299651

18بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىهبة منشد جعيول314839

19بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىشيماء حميد كدر299407

20بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىاالء لطيف جبير346102



21بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىايام فالح عطية314843

ي محسن314762
22بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىغفران راضى

ي محيسن314872
23بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىارساء راضى

24بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىهبة احمد نارص478311

يف406818 25بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىاسماء صباح رسر

26بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىداليا زغير شباط478328

ايمان ريسان تالي298350
27بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننى

ى فريد عبد299431 28بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىحنير

29بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىوسن عبود علك299386

30بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىعذراء كريم جحيل392719

ى294887 31بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىنجالء اجباري عبدالحسير

32بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىزينب فهد نعمة298666

33بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىسج  مدلول طاهر296342

34بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىنور رحيم كتون314820

35بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىزينب كاظم ارحيم298019

36بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىدعاء مجيد نعمة314818

ى298918 37بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىحوراء نارص حسير

38بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىوداد كريم عجة294847

ى293933 39بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىوالء كريم حسير

40بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىسيناء لفته شالكة298049

ى دغيم295448 41بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىري  هام حسير

42بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىحوراء منشد جعيول314866

43بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىاخالص محسن تالي298314

44بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىرنا جعفر مهدي298468

45بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىزينب فاهم والي298377

46بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىنرجس جمعة مدلول406767

47بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىصفاء مفيد جي 297917

48بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىاديان حميد كشيش294452

49بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىوديان داهي كدر314844

50بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىشهد محمد كاطع478276

51بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىزينب ساجت دينار298291

52بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىشهد مهدي جياد297809

53بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىاخالص عبود علك392164

54بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىعذراء فليح سالم440495

55بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىنضال جبار صالح478260

56بكالوريوسالوركاء21736المثنىأننىغفران رحيم سليم298329

صابرين محسن تالي314770
57دبلومالوركاء21736المثنىأننى

سارة شناوة والي314792
58دبلومالوركاء21736المثنىأننى

59دبلومالوركاء21736المثنىأننىمروة عدنان غثيث314787

60دبلومالوركاء21736المثنىأننىرحاب شاكر كشيش296377

61دبلومالوركاء21736المثنىأننىدعاء حسون صكبان297441

62دبلومالوركاء21736المثنىأننىساجدة محمد فنطازي298652

63دبلومالوركاء21736المثنىأننىفاطمة شهيد كدر314836

64دبلومالوركاء21736المثنىأننىسناء نبيل سلمان314793

ي عالوي295553
65دبلومالوركاء21736المثنىأننىاديان راضى



ى ثجيل بدر314771 66دبلومالوركاء21736المثنىأننىبشر

ى294337 67دبلومالوركاء21736المثنىأننىوفاء محمد حسير

ى294557 68دبلومالوركاء21736المثنىأننىسج  رزاق حسير

69دبلومالوركاء21736المثنىأننىفاطمة مهدي مطشر297505

ى محمود جبار346038 70دبلومالوركاء21736المثنىأننىحنير

71دبلومالوركاء21736المثنىأننىسعاد كريم عجة314863

72دبلومالوركاء21736المثنىأننىحوراء فايز مطير294870

73دبلومالوركاء21736المثنىأننىرواء فالح كاظم298872

74دبلومالوركاء21736المثنىأننىهناء ثامر مدلول353708

75دبلومالوركاء21736المثنىأننىنورة كاظم وحيد297518

ى حيدر خضير314772 76دبلومالوركاء21736المثنىأننىبنير

77دبلومالوركاء21736المثنىأننىزمن كاظم رحيم295207

78دبلومالوركاء21736المثنىأننىزينب حاتم جهادي294277

79دبلومالوركاء21736المثنىأننىاخالص لفته شالكة298094

ي298394 حنان ثجيل العين 
80دبلومالوركاء21736المثنىأننى

81دبلومالوركاء21736المثنىأننىرفاه فارس ثامر293916

82دبلومالوركاء21736المثنىأننىهدير عباس جبار299560

83دبلومالوركاء21736المثنىأننىنور حاكم ثامر353783

84إعداديةالوركاء21736المثنىأننىهبة محمد شاكر299702

85إعداديةالوركاء21736المثنىأننىرساب ايوب يوسف296261

86إعداديةالوركاء21736المثنىأننىايمان محمد كشيش296002

87إعداديةالوركاء21736المثنىأننىريام حميد عبد537570

88إعداديةالوركاء21736المثنىأننىزينب عبدالكاظم فرج354681

ى هادي298546 89إعداديةالوركاء21736المثنىأننىانتظار عبدالحسير

90إعداديةالوركاء21736المثنىأننىنور جاسب ساجت294605

91إعداديةالوركاء21736المثنىأننىازهار ثجيل بدر294487

92إعداديةالوركاء21736المثنىأننىدعاء صالح مرهج295252

93إعداديةالوركاء21736المثنىأننىرانيا مروة يارس296640

94إعداديةالوركاء21736المثنىأننىفاطمة حاتم جهادي295955

ى295333 95إعداديةالوركاء21736المثنىأننىعلياء نارص حسير

96إعداديةالوركاء21736المثنىأننىايات غالب ورد297395

97إعداديةالوركاء21736المثنىأننىعهود فاهم وحيد296877

98إعداديةالوركاء21736المثنىأننىعذراء قاسم مشكور478291

99إعداديةالوركاء21736المثنىأننىمنال عطاي كامل392075

ى392799 100إعداديةالوركاء21736المثنىأننىزهراء عباس حسير

101إعداديةالوركاء21736المثنىأننىزهراء محمود جبار298256

102إعداديةالوركاء21736المثنىأننىفاطمة عيدان جالب299618

103إعداديةالوركاء21736المثنىأننىرغد نارص خليوي299683

104إعداديةالوركاء21736المثنىأننىزهراء عبداالمير عفن297604

105إعداديةالوركاء21736المثنىأننىرغد مهدي جياد297342

106إعداديةالوركاء21736المثنىأننىسج  قاسم صخل295531

حوراء علي عبدالسيد294595
107إعداديةالوركاء21736المثنىأننى

108إعداديةالوركاء21736المثنىأننىقدس ناجح مطشر295367

109إعداديةالوركاء21736المثنىأننىزينب ناظم مدلول298118

110إعداديةالوركاء21736المثنىأننىرقية باسم يوسف295451



صابرين علي خضير476819
111إعداديةالوركاء21736المثنىأننى

112إعداديةالوركاء21736المثنىأننىرحاب حاكم غريب294638

حوراء شناوة والي296960
113إعداديةالوركاء21736المثنىأننى

114إعداديةالوركاء21736المثنىأننىحوراء رياض حليو298287

115إعداديةالوركاء21736المثنىأننىفاطمة بندر وطبان390667

يف297838 زهراء سامي رسر
116إعداديةالوركاء21736المثنىأننى

117إعداديةالوركاء21736المثنىأننىزينب عبدهللا صاحب296635

118إعداديةالوركاء21736المثنىأننىدالل باسم يوسف295481

119إعداديةالوركاء21736المثنىأننىاسماء يارس خليوي298431

120إعداديةالوركاء21736المثنىأننىارساء بندر وطبان355037

121إعداديةالوركاء21736المثنىأننىرسل يحنر جميل296925

122إعداديةالوركاء21736المثنىأننىعهود نعيم كاظم376088

123إعداديةالوركاء21736المثنىأننىبتول سالم محيل476660

124إعداديةالوركاء21736المثنىأننىخمائل جميل حمود298156

125إعداديةالوركاء21736المثنىأننىوجدان جداع فرهود556460

126إعداديةالوركاء21736المثنىأننىزينب علي حسن296941

127إعداديةالوركاء21736المثنىأننىزينب باسم صخل297397

128إعداديةالوركاء21736المثنىأننىدعاء محمد صاحب296672

نورالهدى تركي كاظم296183
129إعداديةالوركاء21736المثنىأننى

130إعداديةالوركاء21736المثنىأننىسماح جاسم كريم297821

وئام علي عجة296233
131إعداديةالوركاء21736المثنىأننى

132إعداديةالوركاء21736المثنىأننىهناء مفيد جبير296090

133إعداديةالوركاء21736المثنىأننىشيماء جليل محل295283

134إعداديةالوركاء21736المثنىأننىضج ماجد يوسف298108

135إعداديةالوركاء21736المثنىأننىمالك جاسم يوسف391156

136إعداديةالوركاء21736المثنىأننىفاطمة وحيد عسكر297504

137إعداديةالوركاء21736المثنىأننىزينب علي يوسف298107

138إعداديةالوركاء21736المثنىأننىسارة حيدر كاظم297752

139إعداديةالوركاء21736المثنىأننىرقية ماجد كريم556368

140إعداديةالوركاء21736المثنىأننىفاطمة حمزة حاجم297777

141إعداديةالوركاء21736المثنىأننىزينب ستار عليل298530

142إعداديةالوركاء21736المثنىأننىاسماء قاسم مشكور478294

رسى رزاق غالي296858
143إعداديةالوركاء21736المثنىأننى

144إعداديةالوركاء21736المثنىأننىرقية مسلم حمزة294580

145إعداديةالوركاء21736المثنىأننىامل عبدالحمزة صكبان298632

146إعداديةالوركاء21736المثنىأننىابتهال مجيد كامل298196

147إعداديةالوركاء21736المثنىأننىمنى انيس عبداليمة314935

148إعداديةالوركاء21736المثنىأننىايمان عباس علي295516

149إعداديةالوركاء21736المثنىأننىزينب عبد معيوف392444

ى عجة297874 150إعداديةالوركاء21736المثنىأننىهالة حسير

ى حيدر فرحان478307 151إعداديةالوركاء21736المثنىأننىبنير

152إعداديةالوركاء21736المثنىأننىسلوى رحيم لهمود297480

153إعداديةالوركاء21736المثنىأننىعذراء ابوالهيل هادي295536

154إعداديةالوركاء21736المثنىأننىزينب كويت صواف298514

155إعداديةالوركاء21736المثنىأننىمريم حاتم حنفش297805



156إعداديةالوركاء21736المثنىأننىزينب حسن مزهر294517

157إعداديةالوركاء21736المثنىأننىلينا جبار يارس297850

158إعداديةالوركاء21736المثنىأننىرانية فريد عبد296728

159إعداديةالوركاء21736المثنىأننىمنار هاتف دايخ295318

160إعداديةالوركاء21736المثنىأننىزينب عماري كامل392120

ى294894 161إعداديةالوركاء21736المثنىأننىرسل كريم حسير

162إعداديةالوركاء21736المثنىأننىلم شاكر مطشر346088

1دكتوراهالهالل21737المثنىذكرحسن رحيم خضى347733

2ماجستيرالهالل21737المثنىذكرحميد صبجي عبد475903

ي236685 3ماجستيرالهالل21737المثنىذكرماهر شنان ناج 

4ماجستيرالهالل21737المثنىذكرشاكر حمزة عبد406783

5ماجستيرالهالل21737المثنىذكرعلي رحيم خضى372303

6ماجستيرالهالل21737المثنىذكررياض ساهي مشكور236576

7ماجستيرالهالل21737المثنىذكررائد كريم منشد371373

8ماجستيرالهالل21737المثنىذكرحيدر رحيم خضى303193

9بكالوريوسالهالل21737المثنىذكراحسان ازهوري كامل475944

10بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحسن محمد فليح303226

11بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرخالد محمد مايوس302956

12بكالوريوسالهالل21737المثنىذكروسام خضير شعالن236740

13بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعبدالواحد الضي عبود302932

14بكالوريوسالهالل21737المثنىذكراحمد منىسي لطيف475971

15بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرجندي صلبوخ سالم327670

16بكالوريوسالهالل21737المثنىذكركرار ناجح غافل236541

17بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمحمد ملوح والي302921

18بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحسن فليح عذاب372512

19بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحسام الزم ابودل236542

20بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمجيد رحيم خضى236565

21بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعباس دخل كسار236706

22بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعقيل جابر نارص236560

 علي241380
ى 23بكالوريوسالهالل21737المثنىذكراحمد حسير

24بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمسلم عيدان محمد236689

25بكالوريوسالهالل21737المثنىذكراسعد منىسي لطيف327699

ى عباس303527 26بكالوريوسالهالل21737المثنىذكراحمد عبدالحسير

ى302851 27بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرسالم عبد حسير

ى محمد هرفيل406755 28بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحسير

29بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعالء حياوي خضى372324

30بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحسن عواصه مشكور238535

31بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمثنى مهلهل سوادي303288

32بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحسن تالي خضى406759

33بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرنصير عبدالكاظم فليح303517

34بكالوريوسالهالل21737المثنىذكراحمد شنوف مدلول442566

35بكالوريوسالهالل21737المثنىذكربشير شاكر مزهر303300

36بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعالء عسل مشغاب236711

37بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمنتظر رحيم سلمان236649

38بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحميد كاظم خضير347724



39بكالوريوسالهالل21737المثنىذكركريم قاسم وحيد236720

40بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمهند مسلم دريول303505

41بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمحمد كاظم كنيت475928

42بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحازم كاظم نور241918

43بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعمار مطير محمد236654

44بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعبدهللا جعيب عكون236651

45بكالوريوسالهالل21737المثنىذكركرار عبداليمة سلمان236713

46بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمحمود فاهم فريض303333

47بكالوريوسالهالل21737المثنىذكراكرم عبدالكاظم فليح303534

ى كامل302813 48بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمحمد حسير

ي475930
49بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحيدر عبدالزهرة باسر

ى242243 ي حسير
50بكالوريوسالهالل21737المثنىذكريعقوب دوسر

51بكالوريوسالهالل21737المثنىذكراحمد فاخر فرهود303578

52بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرسامر داخل شعالن551644

53بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمصطفى دخيل عبودي488360

ي406807
54بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحيدر راهي راضى

55بكالوريوسالهالل21737المثنىذكراحمد حسن محمد303254

56بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعلي سهيل فتنان303423

ى مهدي حسن303444 57بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحسير

58بكالوريوسالهالل21737المثنىذكربشير عناد حميد303261

ى303431 59بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرادريس سلمان حسير

60بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعلي محمد علي303494

 شبيلي371284
ى 61دبلومالهالل21737المثنىذكرعبد حسير

62دبلومالهالل21737المثنىذكرفاهم عبيد كاظم303615

ى مهدي شنيخر540070 63دبلومالهالل21737المثنىذكرحسير

64دبلومالهالل21737المثنىذكرماجد تركي سعد302735

ى475957 65دبلومالهالل21737المثنىذكرباسم نافع حسير

66دبلومالهالل21737المثنىذكرواثق جفات عويد475951

67دبلومالهالل21737المثنىذكرحيدر يوسف داخل406773

68دبلومالهالل21737المثنىذكرعالء كاظم عجيل327706

69دبلومالهالل21737المثنىذكرمرتضى داود سلمان236545

70دبلومالهالل21737المثنىذكرجاسم سوادي خطار303221

71دبلومالهالل21737المثنىذكرصادق حزاوي شهيد475917

ى303028 72دبلومالهالل21737المثنىذكرسالم عبد حسير

73دبلومالهالل21737المثنىذكرعلي عبدالكاظم الضي236647

74دبلومالهالل21737المثنىذكركرار حسن دخيل239985

75دبلومالهالل21737المثنىذكرمهند عيىس موس236619

ى236709 76إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسن دوي    ج حسير

77إعداديةالهالل21737المثنىذكرعلي محمد علوان551654

78إعداديةالهالل21737المثنىذكرسباهي هرفيل صاحب238026

79إعداديةالهالل21737المثنىذكرسعد نور عبادة303278

80إعداديةالهالل21737المثنىذكربدر فليح عذاب302880

81إعداديةالهالل21737المثنىذكرابراهيم عبدهللا ابوحسنة236577

82إعداديةالهالل21737المثنىذكرهادي داخل حسان302710

83إعداديةالهالل21737المثنىذكرمحمد فتنان حسون303623



84إعداديةالهالل21737المثنىذكرايوب موس عردايه303593

85إعداديةالهالل21737المثنىذكرسيف عبدالكاظم فليح551685

86إعداديةالهالل21737المثنىذكرعبد االمير فرحان كاظم241973

87إعداديةالهالل21737المثنىذكركاظم نور عبادة242065

1بكالوريوسالهالل21737المثنىذكريونس قاسم محمد239537

2بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعلي يوسف داحل327836

3بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرريكان ريسان كامل239247

4بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرصالح مهدي صالح238591

5بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرسمير كاظم نور303571

6بكالوريوسالهالل21737المثنىذكراحمد هاشم محمد236603

7بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرضياء مهدي عبدهللا303640

ي475939 ي ناج 
ى
8بكالوريوسالهالل21737المثنىذكروناس عساق

9بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمحمد شهيد مطشر236673

10بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعلي صبجي عناد236607

11بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرجابر خواف جابر241697

12بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمالك غالب جابر327865

13بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحسن عبدالحسن رسن396386

14بكالوريوسالهالل21737المثنىذكريونس راهي قاسم241887

ى شايع240448 15بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرجعفر حسير

16بكالوريوسالهالل21737المثنىذكراكرام ماجد صخيل236623

17بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحسن حمزة عبد396349

ى406797 18بكالوريوسالهالل21737المثنىذكررياض عطيه حسير

19بكالوريوسالهالل21737المثنىذكراحمد كامل حسن236657

20بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرفريق نعمة عيدان241365

21بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمحمد كاظم حاجم236538

22بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمحمد سالم كوزان236653

23بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحسن جمال مهدي236692

24بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرهشام عذيب سلمان239510

25بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمحمد فاهم داهي371806

26بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرنارص صالح مهدي239318

27بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرسعد فاضل عبيد539899

28بكالوريوسالهالل21737المثنىذكراحمد عبدالرضا منصور406786

ى303143 29بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمسلم عبد حسير

30بكالوريوسالهالل21737المثنىذكروليد عبد ابوحسنة236670

31بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمحسن هادي نارص236589

32بكالوريوسالهالل21737المثنىذكركاظم طركي فنيخ406760

33بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعباس جواد نعيمة236602

34بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعلي محمد خضير241634

35بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمحمد منعم فليح242033

36بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرجاسم دويشر مطرب303451

37بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعلي جابر نارص241548

هللا303689 38بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرغايب جميل خير

39بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرباقر جود كاظم236611

40بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعلي ثامر فرهود488359

41بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرسالم طالل كايم236625



ي475934 ي ناج 
ى
42بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعباس عساق

43بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعالء لفته كريم302972

44بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرجاسم محمد دوي    ج236701

45بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعمار مسلم عمران236596

ى عليوي عطية406778 46بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحسير

ي مرداس539897 47بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرسمير خير

48بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعلي بري  ىهي محمد236597

49بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعبدالرضا عبدالحسن ادهير241203

50بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعلي غازي دلي236624

51بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحيدر جاسم محمد241904

52بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعقيل موس نارص372369

ى475902 53بكالوريوسالهالل21737المثنىذكريوسف سلمان عبدالحسير

م372183 54بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرسلمان عدنان شير

55بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرقيس حسن محمد239487

56بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرلؤي مهلهل سوادي302753

57بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعلي عبدالحر تومان302767

58بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعلي موس مكحل303181

59بكالوريوسالهالل21737المثنىذكراحمد حمزة جابر540068

60بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمسلم دخيل خضى539902

61بكالوريوسالهالل21737المثنىذكركرار جبار نعيم302946

62بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرماهر داخل شعالن406800

63بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعمران هاشم خضير475000

ى محسن جهادي236578 64بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحسير

65بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعلي تركي صالح236587

ى شاكر فرهود396366 66بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرياسير

67بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرسعدون باكوت ابوكحيلة303665

ى شايع241156 68بكالوريوسالهالل21737المثنىذكراحمد حسير

ي مهيدي372533
69بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرصباح منىسر

70بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرخلف عايد خيم238708

71بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحيدر خواق جابر239643

72بكالوريوسالهالل21737المثنىذكررعد جساب خضى236553

73بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمرتضى ماجد شعالن370354

ى جابر303241 74بكالوريوسالهالل21737المثنىذكروليد عبدالحسير

75بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرصالح حمد سالم539903

76بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرصباح كاظم عجيل327693

77بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعالء مجيد رحيم236569

78بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعالء بالش جياد241842

79بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرسالم بالش جياد236723

80بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرخالد فليح عذاب474973

81بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرسعد عبدالزهرة فرحان236599

ى هادي قرداش239738 82بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحسير

83بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمحمد كامل عبد327688

84بكالوريوسالهالل21737المثنىذكررسول فاهم فريض239708

85بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمبارك عبدالحسن عيد303657

86بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمسلم قاسم علوان371141



87بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرضيف شنوف مدلول302994

88بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعقيل خلف مرهج236648

89بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحبيب جبار خضير406749

90بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعلي دخيل شوي    ع370320

91بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمهند كريدي عوض236592

ى475931 92بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمحمد كاظم حسير

93بكالوريوسالهالل21737المثنىذكراكرم جابر خضير372049

94بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمصطفى جابر حمود406750

ى عبدهللا236612 95بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعلي حسير

96بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحسن موس عمران236631

97بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحمود كاظم رحيم302986

98بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرصباح فاهم سلمان396140

ى406771 99بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرنافع عبدالكريم حسير

100بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرجبار دخيل بزون303677

101بكالوريوسالهالل21737المثنىذكريوسف سعدي محمد242189

102بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرداخل عبدالحسن ادهير236570

103بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحميد فليح عبدالحسن406754

104بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحاتم ثعبان بهلول236618

105بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرنزار باقر عبد327891

106بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرسلمان فليح مهدي327906

107بكالوريوسالهالل21737المثنىذكربهاء محمد عبودي303159

108بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعبدالحسن جنحيت عكون236567

109بكالوريوسالهالل21737المثنىذكراعالن رحيم فنيخ396204

110بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعباس خضير كاظم236588

111بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعالء ساجت كاظم406790

112بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمحمد صائب بشير475920

113بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرفالح مايع جابر236661

114بكالوريوسالهالل21737المثنىذكراحمد جعيب عكون540061

115بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمحمد هندول شعالن236635

116بكالوريوسالهالل21737المثنىذكريوسف فاضل عناد371996

117بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمحمد ابراهيم هرفيل303270

118بكالوريوسالهالل21737المثنىذكررعد صاحب عبدالرضا540072

ى ساجت475977 119بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمحمد عبدالحسير

120بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرفائز عماد هاتف236663

121بكالوريوسالهالل21737المثنىذكراسعد مهدي صالح236666

122بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعبداالمير عويد محمد236704

123بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحمود سعد عبادي303317

124بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمرتضى جاسم خضى236626

125بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعالء محمد جاسم236593

126بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرماجد حميد داخل406752

127بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعايد قدوري مرسال303013

128بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمحسن ضايف كامل539900

129بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعلي كامل عبدهللا406753

130بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمهند بنيه لهمود303561

131بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمحمد هاشم دخل236629



132بكالوريوسالهالل21737المثنىذكراسعد عباس دخيل238011

133بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرجاسم جويد دهش303346

134بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمحمد منىسي لطيف303586

135بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحيدر جابر نارص303670

136بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحيدر ملوح والي370008

137بكالوريوسالهالل21737المثنىذكروليد كريم خضير406748

138بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمهدي عبدالجليل فرفاح303007

 بالسم علي236646
139بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرمصطفى

140بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرحسن دخيل عبودي371025

141بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرسجاد جهاد محمد406792

142بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرامجد عباس دخيل240302

143بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرعبدهللا حميد كامل238721

ي غافل كاظم556424
144دبلومالهالل21737المثنىذكرراضى

 علي239591
ى 145دبلومالهالل21737المثنىذكرحيدر عبدالحسير

ي475962
146دبلومالهالل21737المثنىذكرمصطفى محمد باسر

147دبلومالهالل21737المثنىذكركامل عزاوي حمد406775

148دبلومالهالل21737المثنىذكرمحمد جساب خضى242161

149دبلومالهالل21737المثنىذكرسجاد كامل عبدهللا241322

150دبلومالهالل21737المثنىذكرفريق محسن مهيدي236551

151دبلومالهالل21737المثنىذكرعقيل كريم خنفر302797

152دبلومالهالل21737المثنىذكرعمار محمد زماط303550

153دبلومالهالل21737المثنىذكرطاهر جابر خضير236705

154دبلومالهالل21737المثنىذكرعائد كاظم زعيلي241218

155دبلومالهالل21737المثنىذكرضياء ساجت كاظم406795

156دبلومالهالل21737المثنىذكرمصطفى جاسم فرحان406780

ى هادي نارص540060 157دبلومالهالل21737المثنىذكرحسير

158دبلومالهالل21737المثنىذكرعايش مرزوق خضير238082

ى236561 159دبلومالهالل21737المثنىذكرايوب سلمان عبدالحسير

160دبلومالهالل21737المثنىذكراحمد عايد داخل236601

161دبلومالهالل21737المثنىذكركاطع رحيم حماي236726

162دبلومالهالل21737المثنىذكرعقيل داخل عليوي303398

163دبلومالهالل21737المثنىذكرمرتضى جابر حمود406751

164دبلومالهالل21737المثنىذكرسجاد محمد حميد239631

165دبلومالهالل21737المثنىذكرمحمد علي ابودلة236544

ي هاشم241405 ى خير 166دبلومالهالل21737المثنىذكرحسير

ى كاظم عباس540062 167دبلومالهالل21737المثنىذكرحسير

168دبلومالهالل21737المثنىذكرمسلم عبدالكاظم شايع302980

169دبلومالهالل21737المثنىذكرمشعل صبيح بريد236676

ي236581 170دبلومالهالل21737المثنىذكراحمد عالوي مالج 

ى جابر نارص302908 171إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسير

172إعداديةالهالل21737المثنىذكربشار علي فتنان371774

173إعداديةالهالل21737المثنىذكرعامر بوهان عبدهللا539898

ى عويد واوي371664 174إعداديةالهالل21737المثنىذكرامير

175إعداديةالهالل21737المثنىذكرمحمد عبدالزهرة دخيل239927

176إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسن جميل حمدهللا303233



177إعداديةالهالل21737المثنىذكرمهيب مهلهل سوادي303310

178إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسن قاسم رسهيد236584

ى ضعيف371054 179إعداديةالهالل21737المثنىذكرعلي حسير

180إعداديةالهالل21737المثنىذكرحبيب عبداالمير جالب238802

181إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسن ناجح حبيت239503

182إعداديةالهالل21737المثنىذكرعلي رحيم محمد242023

183إعداديةالهالل21737المثنىذكرمالك مشتاق جاسم238649

184إعداديةالهالل21737المثنىذكرفيصل ساهي مشكور238143

ى303371 185إعداديةالهالل21737المثنىذكراحمد هالل حسير

186إعداديةالهالل21737المثنىذكرمحمد حميد كريم239830

187إعداديةالهالل21737المثنىذكرفائز حميد عطشان241711

ى عبدالحسن551701 188إعداديةالهالل21737المثنىذكرحمود حسير

189إعداديةالهالل21737المثنىذكرمسلم ابوجقة فرحان238014

190إعداديةالهالل21737المثنىذكرمحمد عدنان عطيوي241725

191إعداديةالهالل21737المثنىذكراحمد حبيب حسن556417

192إعداديةالهالل21737المثنىذكرضياء علي عبدالسادة327801

193إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسن كاظم عجيل378812

194إعداديةالهالل21737المثنىذكرخليل ابراهيم كاظم239443

195إعداديةالهالل21737المثنىذكرمهدي مردان جريمخ327748

ي طاهر كايم239612
196إعداديةالهالل21737المثنىذكرهابى

197إعداديةالهالل21737المثنىذكرمحمد صالح مهدي406762

198إعداديةالهالل21737المثنىذكرمحمد سعد عبادي327900

199إعداديةالهالل21737المثنىذكرخضى عبدالكاظم الضي242083

200إعداديةالهالل21737المثنىذكرمرتضى داخل عليوي539904

201إعداديةالهالل21737المثنىذكرسالم دوالب كنيص395698

 علي عطشان241733
ى 202إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسير

203إعداديةالهالل21737المثنىذكراياد كتاب دنيف239109

204إعداديةالهالل21737المثنىذكريارس طركي فنوخ395549

205إعداديةالهالل21737المثنىذكرقحطان رحيم جساب239495

206إعداديةالهالل21737المثنىذكرعلي جابر نارص303248

207إعداديةالهالل21737المثنىذكرنبيل قاسم علوان372399

208إعداديةالهالل21737المثنىذكرعباس رحيم داخل303471

209إعداديةالهالل21737المثنىذكرضياء مجيد رحيم238580

ي خضير241456
210إعداديةالهالل21737المثنىذكرحمزة حسوبى

 تالي236690
ى 211إعداديةالهالل21737المثنىذكرسجاد حسير

212إعداديةالهالل21737المثنىذكراحمد بشير كاظم372584

ى303034 213إعداديةالهالل21737المثنىذكرعلي رضيوي عبدالحسير

214إعداديةالهالل21737المثنىذكرمحمد حامد كتاب396220

215إعداديةالهالل21737المثنىذكراحمد رحيم عيدان327723

216إعداديةالهالل21737المثنىذكرمحمد كاظم نور241761

ى محسن عبيد238683 217إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسير

218إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسام حيدر تركي371604

219إعداديةالهالل21737المثنىذكرمحمود جاسم خضى236583

220إعداديةالهالل21737المثنىذكريارس عدنان غالب239366

221إعداديةالهالل21737المثنىذكرطالب جواد محمد236591



222إعداديةالهالل21737المثنىذكرفارس محمد صالح327676

ى238061 223إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسن فاخر حسير

224إعداديةالهالل21737المثنىذكرادريس فاهم فريض240880

225إعداديةالهالل21737المثنىذكرحمزة داخل شاكر236586

ي عبدالزهرة242171
226إعداديةالهالل21737المثنىذكررشيد حسوبى

227إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسن جليل عبودي327873

228إعداديةالهالل21737المثنىذكررزاق عويد واوي239474

229إعداديةالهالل21737المثنىذكرصادق غازي دلي236628

230إعداديةالهالل21737المثنىذكرفايز حاكم علك329325

231إعداديةالهالل21737المثنىذكرمهدي عبدالواحد الضي239622

232إعداديةالهالل21737المثنىذكرحليم مهدي صالح236556

233إعداديةالهالل21737المثنىذكرعلي جابر حمود395647

234إعداديةالهالل21737المثنىذكراحمد يوسف كوزان238337

235إعداديةالهالل21737المثنىذكررياض احمد كاطع238146

ى جالب241183 236إعداديةالهالل21737المثنىذكرمهيب حسير

237إعداديةالهالل21737المثنىذكرحمزة كاظم حمود371538

ى كامل370208 238إعداديةالهالل21737المثنىذكرفاضل حسير

239إعداديةالهالل21737المثنىذكرفاخر خضير فرفاح241948

240إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسن هادي قرداش238173

241إعداديةالهالل21737المثنىذكرحاتم سعد جساب242100

ى حاكم كاظم236707 242إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسير

ى372631 243إعداديةالهالل21737المثنىذكروسام عبد حسير

244إعداديةالهالل21737المثنىذكراسعد فاضل خساب236672

ي239301
245إعداديةالهالل21737المثنىذكرسالم عبدالزهرة ماسر

246إعداديةالهالل21737المثنىذكرعباس شهيد محمود241800

247إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسن خنياب غازي240032

248إعداديةالهالل21737المثنىذكراكرم مشتاق جاسم238695

249إعداديةالهالل21737المثنىذكرعبدالصمد خواف جابر241679

250إعداديةالهالل21737المثنىذكرمصطفى حمود عبادي238603

251إعداديةالهالل21737المثنىذكرعلي موس عمران371712

252إعداديةالهالل21737المثنىذكرمؤمل عدنان هاشم236687

ى239180 ي حسير
253إعداديةالهالل21737المثنىذكرمظاهر باسر

ي241833
254إعداديةالهالل21737المثنىذكرعلي مهدي كابى

ى عبدالواحد منىسي241432 255إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسير

256إعداديةالهالل21737المثنىذكرمبارك خفيف عطية396272

257إعداديةالهالل21737المثنىذكرمحمد نايف علي371463

258إعداديةالهالل21737المثنىذكرعقيل مسلم عمران236608

259إعداديةالهالل21737المثنىذكرمنتظر هادي داخل372567

260إعداديةالهالل21737المثنىذكرصباح عبدعلي منذور395744

261إعداديةالهالل21737المثنىذكرحميد كاظم جالب372431

262إعداديةالهالل21737المثنىذكرمحمد صالح جنحيت396464

263إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسام محمد حاذور303357

264إعداديةالهالل21737المثنىذكراركان حبيب حسن556422

265إعداديةالهالل21737المثنىذكرنارص سفالل راشد371735

266إعداديةالهالل21737المثنىذكرعلي محمد عيدان372621



267إعداديةالهالل21737المثنىذكرايمن رياض جريمخ241876

ى كاظم نجم396070 268إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسير

269إعداديةالهالل21737المثنىذكررياض كاظم حمود240053

270إعداديةالهالل21737المثنىذكرثامر هادي راهي238691

271إعداديةالهالل21737المثنىذكرعلي بشير كاظم372605

272إعداديةالهالل21737المثنىذكرفواز سلمان عباس239120

ى238091 273إعداديةالهالل21737المثنىذكرعباس حميد حسير

274إعداديةالهالل21737المثنىذكرخضى حياوي خضى303132

275إعداديةالهالل21737المثنىذكراسعد هادي جابر475966

276إعداديةالهالل21737المثنىذكراثير محمد دول238699

277إعداديةالهالل21737المثنىذكرمنصور رحيم عبدالعباس238736

ي حسن بريس239521
278إعداديةالهالل21737المثنىذكرسوبى

ى جابر238006 279إعداديةالهالل21737المثنىذكرمنتظر حسير

280إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسن كامل عبيد238259

281إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسن عبدالزهرة فنيخ396321

282إعداديةالهالل21737المثنىذكرمدلول موس مكحل302784

ى378783 ى فاخر حسير 283إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسير

ي236579
284إعداديةالهالل21737المثنىذكرعالء هادي شمجى

285إعداديةالهالل21737المثنىذكرمالك ساهي مشكور241777

ي عبدالزهرة236642
286إعداديةالهالل21737المثنىذكروليد حسوبى

287إعداديةالهالل21737المثنىذكرماجد عماد محسن236639

ى زاحم حمزه475051 288إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسنير

289إعداديةالهالل21737المثنىذكرعلي يونس منىسي370106

290إعداديةالهالل21737المثنىذكرعقيل رحيم تركي406763

ى جابر نارص241522 291إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسير

 علي كاري237994
ى 292إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسير

ان جهادي236695 293إعداديةالهالل21737المثنىذكريعقوب جي 

294إعداديةالهالل21737المثنىذكرمراد علي كاري240020

295إعداديةالهالل21737المثنىذكرمحمد وناس معجون378758

296إعداديةالهالل21737المثنىذكرجالل هشام خضير238039

297إعداديةالهالل21737المثنىذكرسجاد سالم حمدان240012

ى كاظم238554 298إعداديةالهالل21737المثنىذكركاظم حسير

ى شهيد مطشر303439 299إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسير

300إعداديةالهالل21737المثنىذكرعالء حسن دوي    ج242256

301إعداديةالهالل21737المثنىذكركرار علي حسن370249

302إعداديةالهالل21737المثنىذكررائد حاكم جهادي303632

303إعداديةالهالل21737المثنىذكرماجد ناجح سالم241852

304إعداديةالهالل21737المثنىذكرمسلم رحيم سالم540063

305إعداديةالهالل21737المثنىذكرمحمد خضى داخل327885

306إعداديةالهالل21737المثنىذكرمرتضى شهيد رحيم236770

307إعداديةالهالل21737المثنىذكرابراهيم سعد فرهود303540

ى396300 ى عطية حسير 308إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسير

309إعداديةالهالل21737المثنىذكرعلي عبدالرحيم عطاهللا371495

ي جحش488361 310إعداديةالهالل21737المثنىذكرنعيم ناج 

311إعداديةالهالل21737المثنىذكرامير كاظم نور239841



312إعداديةالهالل21737المثنىذكرعمار عبداالمير هاجت236699

313إعداديةالهالل21737المثنىذكرحسن هادي زعيلي236632

314إعداديةالهالل21737المثنىذكرعلي بالسم علي236594

315إعداديةالهالل21737المثنىذكراحمد حامد كتاب395450

316إعداديةالهالل21737المثنىذكرمصطفى كاظم كنيت406747

317إعداديةالهالل21737المثنىذكرمشعل مهدي صالح239028

318إعداديةالهالل21737المثنىذكرنور حسن بريس378738

319إعداديةالهالل21737المثنىذكرعالء كريم كنيص372557

320إعداديةالهالل21737المثنىذكراحمد نعيم داخل241820

ي371888
321إعداديةالهالل21737المثنىذكرفريد عبدالزهرة منفى

322إعداديةالهالل21737المثنىذكرعبدهللا غانم كالب239578

323إعداديةالهالل21737المثنىذكرمنصور مايع غانم238781

324إعداديةالهالل21737المثنىذكرجعفر حسن محمد236717

325إعداديةالهالل21737المثنىذكرقاسم نزار زناد406757

326إعداديةالهالل21737المثنىذكرعدي حميد عبيد371193

327إعداديةالهالل21737المثنىذكرمحمد حميد كامل239811

328إعداديةالهالل21737المثنىذكرعلي مجيد عيدان238623

329إعداديةالهالل21737المثنىذكرفالح حمد سالم539901

330إعداديةالهالل21737المثنىذكرعباس حسن عطية236650

331إعداديةالهالل21737المثنىذكرعمران لطيف عمران242004

332إعداديةالهالل21737المثنىذكراحسان مهند كريم238070

333إعداديةالهالل21737المثنىذكرعلي حاكم كامل303389

334إعداديةالهالل21737المثنىذكرعلي عيدان هريبد368137

335إعداديةالهالل21737المثنىذكرمحسن علي عواد240429

336إعداديةالهالل21737المثنىذكرعباس حسن فليح395826

337إعداديةالهالل21737المثنىذكراحمد دعبول خضير475941

338ماجستيرالهالل21737المثنىذكرحبيب عمران جادر302720

339بكالوريوسالهالل21737المثنىذكرسعد نعمه زبن303651

340إعداديةالهالل21737المثنىذكرغانم نارص ظاهر327847

1بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىمريم سفاح نجم239775

2بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىريم كامل مرجان475947

3بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىجنان فرحان عيدان236671

4بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىايمان رحمن شعالن475912

5بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىرنا شالكة محمد234758

6بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىرؤى عبدالخالق محمد239881

7بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىرفل كريم مالل551647

8دبلومالهالل21737المثنىأننىدنيا عادل كاظم372134

ي239948 1بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىريام شنان ناج 

2بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىبدور حميد كامل371851

3بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىهناوي هشام خضير239357

4بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىمريم كاظم رحيم327744

زهراء علي حميد236575
5بكالوريوسالهالل21737المثنىأننى

ى303089 6بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىزينب فاخر حسير

7بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىغفران هادي حمود396116

8بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىفاطمة داخل كاظم238820



9بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىحنان كريم منشد236640

10بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىاعياد جاسب صالح236604

11بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىفاطمة فائز محمد236539

12بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىسج  عبدالخالق محمد236728

13بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىلم فائز محمد236616

14بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىزينب نعيم ملوح236664

ى مالل239210 15بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىرسل حسير

16بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىليل كريم مالل241961

17بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىعهود مجيد رحيم236572

ان236548 18بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىزينب كريم مير

19بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىكوثر كاظم مجهول475020

20بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىساجدة طاهر فرحان363051

ى سوادي236683 ى ياسير 21بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىياسمير

22بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىانغام مسلم عمران236610

23بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىعبير حميد كامل239019

24بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىهدير محمد خضير475924

25بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىدعاء صبجي كاظم370865

26بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىايات فاهم فريض303382

ي236721
27بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىزينب مهدي كابى

28بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىرفاة رحيم سلمان370292

29بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىزهراء مطرود عبدالباري540065

30بكالوريوسالهالل21737المثنىأننىنورالهدى فائز محمد242226

هدى هادي زعيلي241463
31بكالوريوسالهالل21737المثنىأننى

32دبلومالهالل21737المثنىأننىصفية بشير عبادي239268

33دبلومالهالل21737المثنىأننىحوراء عبدالكاظم شايع303071

ى كاظم378847 34دبلومالهالل21737المثنىأننىانس حسير

35دبلومالهالل21737المثنىأننىنوفة نعيم داخل238829

36دبلومالهالل21737المثنىأننىامنة فاضل عناد372211

37دبلومالهالل21737المثنىأننىزهراء نعيم ملوح241998

38دبلومالهالل21737المثنىأننىميناء زهوري كامل236656

39دبلومالهالل21737المثنىأننىسجا محمد عبودي236678

40دبلومالهالل21737المثنىأننىانوار عبادي نشمي236614

ي240842 41إعداديةالهالل21737المثنىأننىزينب عقيل عبدالنن 

42إعداديةالهالل21737المثنىأننىازهار محمد نعيم395794

43إعداديةالهالل21737المثنىأننىغدير جاسم محمد540067

44إعداديةالهالل21737المثنىأننىايمان محمد حمزة303052

45إعداديةالهالل21737المثنىأننىاقبال جاسم محمد242016

46إعداديةالهالل21737المثنىأننىحسنة دعبول خضير236757

47إعداديةالهالل21737المثنىأننىزينب قاسم محمد241896

هديل كاظم ازعيلي236573
48إعداديةالهالل21737المثنىأننى

49إعداديةالهالل21737المثنىأننىميالد لطيف عمران236674

50إعداديةالهالل21737المثنىأننىفرقان فالح مشعان238863

51إعداديةالهالل21737المثنىأننىعذراء ثامر فرهود236558

52إعداديةالهالل21737المثنىأننىافراح داخل عليوي539905

53إعداديةالهالل21737المثنىأننىزهراء رحيم وحيد241194



ى حاوي239308 54إعداديةالهالل21737المثنىأننىفاطمه عبدالحسير

55إعداديةالهالل21737المثنىأننىطيبة بشير عناد236620

ى370575 56إعداديةالهالل21737المثنىأننىنور نارص حسير

ى جابر241809 57إعداديةالهالل21737المثنىأننىزينب حسير

58إعداديةالهالل21737المثنىأننىوسام هاتف دوالب396161

59إعداديةالهالل21737المثنىأننىانعام مسلم عمران241341

60إعداديةالهالل21737المثنىأننىفاطمة خنياب غازي236600

61إعداديةالهالل21737المثنىأننىزينب قاسم جهيد303064

62إعداديةالهالل21737المثنىأننىافراح لطيف عمران241968

63إعداديةالهالل21737المثنىأننىطوعة كريم عبد239994

64إعداديةالهالل21737المثنىأننىفاطمة عدنان هادي406756

65إعداديةالهالل21737المثنىأننىنهران ابراهيم هرفيل540064

66إعداديةالهالل21737المثنىأننىتف  ماجد شعالن370412

67إعداديةالهالل21737المثنىأننىبتول نعيم داخل239457

ي كاظم240923
68إعداديةالهالل21737المثنىأننىوحيدة واسر

69إعداديةالهالل21737المثنىأننىزهراء داخل كاظم239147

70إعداديةالهالل21737المثنىأننىنورالهدى راهي قاسم236637

71إعداديةالهالل21737المثنىأننىزينب حسن فليح238354

ى مالل378802 72إعداديةالهالل21737المثنىأننىامل حسير

73إعداديةالهالل21737المثنىأننىنجاة كريم حاتم241506

74إعداديةالهالل21737المثنىأننىغفران سعد نعمة303109

75إعداديةالهالل21737المثنىأننىسوسن نسيم جبار395590

ى كاظم240062 76إعداديةالهالل21737المثنىأننىهدى حسير

77إعداديةالهالل21737المثنىأننىجنان عباس دخيل241981

78إعداديةالهالل21737المثنىأننىورود قاسم مشعان236667

دعاء كاظم زعيلي371089
79إعداديةالهالل21737المثنىأننى

80إعداديةالهالل21737المثنىأننىجنان رحيم محمد372085

81إعداديةالهالل21737المثنىأننىزينب كاظم رحيم372020

82إعداديةالهالل21737المثنىأننىسارة حسن دخيل240935

ى عادل كريم406788 83إعداديةالهالل21737المثنىأننىبنير

وق مالك رزيق236643 84إعداديةالهالل21737المثنىأننىرسر

85إعداديةالهالل21737المثنىأننىصابرين شالل جريمخ239229

هيام علي كاظم238640
86إعداديةالهالل21737المثنىأننى

87إعداديةالهالل21737المثنىأننىنورس صالح عصواد370922

88إعداديةالهالل21737المثنىأننىنورس حميد صبجي396237

89إعداديةالهالل21737المثنىأننىايمان شهيد رحيم238569

90إعداديةالهالل21737المثنىأننىصفاء فاضل عناد238045

91إعداديةالهالل21737المثنىأننىمريم ثامر فرهود370150

ى شايع327682 92إعداديةالهالل21737المثنىأننىرقيه حسير

93إعداديةالهالل21737المثنىأننىاشواق موس عمران239343

94إعداديةالهالل21737المثنىأننىبدور مجيد رحيم238560

95إعداديةالهالل21737المثنىأننىزينب فاهم داهي239255

ى370619 96إعداديةالهالل21737المثنىأننىخلود نارص حسير

97إعداديةالهالل21737المثنىأننىزهراء حسن فليح303405

98إعداديةالهالل21737المثنىأننىاالء شاكر وحيد239162



99إعداديةالهالل21737المثنىأننىحميدة جاسم محمد327828

100إعداديةالهالل21737المثنىأننىافراح جاسم حمدان303041

اثمار علي كوكان236680
101إعداديةالهالل21737المثنىأننى

102إعداديةالهالل21737المثنىأننىغفران جاسم فرحان242094

103إعداديةالهالل21737المثنىأننىضج ماجد شعالن370523

104إعداديةالهالل21737المثنىأننىهنوف سعد نعمة372270

105إعداديةالهالل21737المثنىأننىزمن دخيل عمران236660

106إعداديةالهالل21737المثنىأننىارساء ابراهيم كاظم236636

ى327858 107إعداديةالهالل21737المثنىأننىرباب كريم حسير

ى شعالن30382 1ماجستيرالمجد21738المثنىذكرسعيد عبدالحسير

 علي حساب122747
ى 2ماجستيرالمجد21738المثنىذكرحسير

ى داخل منصور442520 3ماجستيرالمجد21738المثنىذكرتحسير

4بكالوريوسالمجد21738المثنىذكركريم جابر حدحوت50172

5بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرفاضل كريم نعمة477631

6بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمهدي عبداالمير مدي361233

7بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرفارس حسن طوفان23302

8بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعلي عبدالحسن غالب30520

9بكالوريوسالمجد21738المثنىذكررامي فيصل مجبل23362

ى عاجل406906 ي حسير
 
10بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعبدالباق

ى علوان مسلم23318 11بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرحسير

12بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرماجد مايح داخل477588

13بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعقيل قاسم كريم372791

ى30378 14بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرنعيم عبدالحسن عبدالحسير

15بكالوريوسالمجد21738المثنىذكراحمد طالب عبدالكاظم31700

16بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمحمد عايد جاسم360444

17بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرقاسم شنشول محمد30455

18بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرحاتم كريم عواد122589

19بكالوريوسالمجد21738المثنىذكركاظم جليخ صكر535588

ي406888
20بكالوريوسالمجد21738المثنىذكراحمد قاسم شابى

21بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرحيدر حمزة ارحيم30643

22بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعلي عذافة كريم30696

23بكالوريوسالمجد21738المثنىذكررياض مسلم جخيم31058

24بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعلي عبدالعزيز حسن273249

25بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرفارس مسافر عمران488467

26بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرساجد اسود عبد321910

27بكالوريوسالمجد21738المثنىذكراحمد جودي حسن423812

ى390472 28بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرحميد عبدالهادي عبدالحسير

ي جواد نارص406889 29بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرناج 

30بكالوريوسالمجد21738المثنىذكراحمد عبدالكاظم عطية473375

31بكالوريوسالمجد21738المثنىذكررعد حميد ابوخنجر535593

ى جبار122440 32بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعلي عبدالحسير

33بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعلي كامل تالف321787

34بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرهادي مجبل دلي30362

35بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمخلص مايح داخل477594

36بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرحيدر عبد كشاش23324



37بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمصطفى قاسم كريم23488

38بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرحاتم كريم موس390602

39بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعقيل عبدالعباس جبار321835

40بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرحيدر كامل جاسم535682

41بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعلي صالح شعيل23460

42بكالوريوسالمجد21738المثنىذكربهاء فليح عبد122540

43بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمحمد علوان كاظم23402

44بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرسجاد هالل لفته321767

ى محمد360546 45بكالوريوسالمجد21738المثنىذكركريم عبد الحسير

ى عمران حمزة30373 46بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعبدالحسير

47بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرحسام توفيق عبد30675

48بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمروان راجوج مناع23497

49بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمحمد حسن كعيم477625

50بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرهيثم فريق جهادي321906

51بكالوريوسالمجد21738المثنىذكراحمد هليل مهجر321703

ي552689
ى
52بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرحسن فاضل صاق

53بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمجيد عبدعلي بريسن360280

54بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمهند كامل منصور473316

55بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعلي هول ابراهيم552692

ي552701
ى
56بكالوريوسالمجد21738المثنىذكراحمد شاكر صاق

57بكالوريوسالمجد21738المثنىذكراحمد هاشم عبدالصاحب273329

58بكالوريوسالمجد21738المثنىذكراحمد اسمر خضير552685

59بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعباس اعطيه جثير361343

60بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمحمد عويد مثنى273360

61دبلومالمجد21738المثنىذكرقاسم مرزوك جي 23580

62دبلومالمجد21738المثنىذكرماجد عزال عباس552676

63دبلومالمجد21738المثنىذكرداخل عبادي حمد556529

64دبلومالمجد21738المثنىذكرنعيم شهيب نارص122519

65دبلومالمجد21738المثنىذكرهادي رحيم محمد273222

66دبلومالمجد21738المثنىذكرفريق جاسم مهدي23491

67دبلومالمجد21738المثنىذكرفاهم جابر جاسم363611

68دبلومالمجد21738المثنىذكرعوض حمزة سماري30533

69دبلومالمجد21738المثنىذكرقاسم عبد مظلوم37646

70دبلومالمجد21738المثنىذكرفالح جبار غضب122821

71دبلومالمجد21738المثنىذكرنعيم عباس خضير23532

72دبلومالمجد21738المثنىذكربالسم براك خضير122641

73دبلومالمجد21738المثنىذكرمحمد شاكر اعطيه30355

74دبلومالمجد21738المثنىذكرحسن عبدهللا عبد46062

75دبلومالمجد21738المثنىذكررعد مغيطي جاسم273254

76دبلومالمجد21738المثنىذكرزاير حسن طوفان30631

ي مذبوب442527
ى
77دبلومالمجد21738المثنىذكرعلي لوق

78دبلومالمجد21738المثنىذكررزاق سلمان عبد535563

79دبلومالمجد21738المثنىذكرعقيل محسن عبدعلي30528

80دبلومالمجد21738المثنىذكرمحمود عبداالمير كاظم31199

81دبلومالمجد21738المثنىذكركامل نعمه عباس30272



82دبلومالمجد21738المثنىذكرحيدر قابل سلمان30153

83دبلومالمجد21738المثنىذكرصباح حسن متعب473358

84دبلومالمجد21738المثنىذكرمحمد عبدالخضى حمزة273153

ى359291 ى عبدالرضا حنير 85دبلومالمجد21738المثنىذكرحنير

86دبلومالمجد21738المثنىذكرامجد ابراهيم حساب23572

87دبلومالمجد21738المثنىذكراحمد والي محمد535656

ى فزاع جاسم273188 88دبلومالمجد21738المثنىذكرحسير

89دبلومالمجد21738المثنىذكرحسن كريم سلمان390504

90دبلومالمجد21738المثنىذكراحمد فالح عبد122503

91دبلومالمجد21738المثنىذكرحازم عبداالئمة جواد122412

92دبلومالمجد21738المثنىذكرحسن علي شهيب535581

93دبلومالمجد21738المثنىذكركرار فوزي محسن361386

94دبلومالمجد21738المثنىذكرغفار رسول كاظم406864

95دبلومالمجد21738المثنىذكررحيم ابراهيم مرزوك23351

96دبلومالمجد21738المثنىذكرعبدهللا كامل رحيم30346

97دبلومالمجد21738المثنىذكرميثم رزاق جاسم273385

98دبلومالمجد21738المثنىذكرحيدر محسن عبدعلي273526

99إعداديةالمجد21738المثنىذكرجميل مرسال رجة556524

100إعداديةالمجد21738المثنىذكرصادق عبدالخضى جي 535591

101إعداديةالمجد21738المثنىذكراسعد جليخ صكر273169

102إعداديةالمجد21738المثنىذكرمحمد جاسم غثيث122550

103إعداديةالمجد21738المثنىذكرجمال كدر شنابه273856

 بالي31774
ى 104إعداديةالمجد21738المثنىذكرعلي عبدالحسير

105إعداديةالمجد21738المثنىذكرمهدي بهلول دلي31779

106إعداديةالمجد21738المثنىذكرعلي خميس عبد442628

ى23380 107إعداديةالمجد21738المثنىذكرمالك عبدالساده عبدالحسير

1بكالوريوسالمجد21738المثنىذكراياد رياض بري    ج488461

2بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرحسن داخل عبادي122527

ى47086 3بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعالء محمد عبدالحسير

4بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعطاء عمران موس30536

5بكالوريوسالمجد21738المثنىذكروسام عناد شنشول23465

6بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعلي ناهي جبير477584

ى راحج فيصل46029 7بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرحسير

8بكالوريوسالمجد21738المثنىذكركرار عبدالرسول عواد477580

9بكالوريوسالمجد21738المثنىذكركمال كامل نعيمة23576

10بكالوريوسالمجد21738المثنىذكراحمد عبداليمه جواد23342

11بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرفالح سوادي رحيل31359

12بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعبدالرحمن مالك طريول31050

13بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرقاسم رياض مطشر30175

14بكالوريوسالمجد21738المثنىذكركرار عباس ثكاب122536

15بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمحسن عالوي عطشان45226

16بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرسالم عذاب عبد390951

17بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمحمود قاسم كريم23392

ى صالح جبار273177 18بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرحسير

19بكالوريوسالمجد21738المثنىذكركرار كاظم مهدي30637



20بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعباس صالح طارش360617

21بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرسلطان سعد كامل122601

22بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمحمد مراد عبدهللا37111

23بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعقيل عزران بدر23296

24بكالوريوسالمجد21738المثنىذكراحمد عبدالحسن نايف360336

25بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرحسام سعدون مجهول23344

26بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرنزار يوسف داخل31352

ى عليوي360766 27بكالوريوسالمجد21738المثنىذكراحمد حسير

28بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعبدالعظيم داخل عباس30386

29بكالوريوسالمجد21738المثنىذكركرار محمد سلمان11295

30بكالوريوسالمجد21738المثنىذكراحمد راجح فيصل30588

31بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمحمد طالب عبدالكاظم30097

ي47468
32بكالوريوسالمجد21738المثنىذكراصيل داخل منفى

33بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمهند حسن علي390339

34بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرحيدر مهدي عبدالجواد406870

35بكالوريوسالمجد21738المثنىذكراحمد مجبل مطشر23462

36بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرحمود غالي ثامر30731

37بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرامير فرج رحيم43384

38بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعادل رحيم مهدي552740

39بكالوريوسالمجد21738المثنىذكراثير رياض بري    ج477615

40بكالوريوسالمجد21738المثنىذكراياد حسن بليبل23480

ى47413  علي حسير
ى 41بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرحسير

42بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرانور كاظم عواد23299

43بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرصالح مهدي مسلم37141

ى جفات406867 44بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرغيث حسير

45بكالوريوسالمجد21738المثنىذكروليد جابر رواد46912

46بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرحسن اليج مارد321687

47بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمحمد عبدحمود سعدون122636

48بكالوريوسالمجد21738المثنىذكررزاق عبدالحمزه حمود477607

49بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرصالح سوادي رحيل44687

50بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعلي كاظم حمزه30578

51بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعلي عبيد بعيد30181

ى30296 52بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمحمد سوادي عبدالحسير

53بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمصطفى كامل سدخان23470

54بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمزهر صاحب عبدالرسول23360

55بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعلي فاضل صالح30280

56بكالوريوسالمجد21738المثنىذكروسام عقيل عيىس273247

57بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمحمد قاسم نعيم23364

58بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمحمد كاظم العيوس23307

59بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرجاسم عبدالجواد راهي321920

60بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمرتضى نعيم شهيب273888

61بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرحمود سعود لباس37082

62بكالوريوسالمجد21738المثنىذكررشيد جاسم شاكر31206

63بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرقاسم مسير داخل321646

64بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمحمد كريم بلة31213



ي جثير31220
65بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعقيل حبين 

66بكالوريوسالمجد21738المثنىذكررائد رسول مطشر535578

67بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعالء حمود جي 23349

68بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمحمد محسن عبدعلي390577

69بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرباسم حميد جهيد43235

70بكالوريوسالمجد21738المثنىذكركرار علي عباس30189

ى كريم خضير321886 71بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرحسير

ى العيوس23554 72بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعلي حسير

73بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرسجاد جاسم عبدالزهرة30555

74بكالوريوسالمجد21738المثنىذكركرار خميس عبد122754

75بكالوريوسالمجد21738المثنىذكراسعد يونس نعمه46754

76بكالوريوسالمجد21738المثنىذكراكرم ذياب داخل535564

 جبير مجلي43617
77بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمصطفى

78بكالوريوسالمجد21738المثنىذكررزاق محمد منادي321867

79بكالوريوسالمجد21738المثنىذكررياض حمود خنطيل360842

80بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرجابر رشيد وناس30366

81بكالوريوسالمجد21738المثنىذكراحمد حسن عبد30106

ى41303 ى ناظم عبدالحسير 82بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرحسير

83بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرحميد رحيم عبدزيد45775

84بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرنبيل شالكة فضيل31109

85بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرزهير جاسب عبدالحسن273610

86بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرخالد سالم مسمار321800

87بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرسالم جابر زغير321757

88بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرسالم ناجح سلمان477628

89بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرسيف علي لفلوف273535

 علي جريمخ321773
ى 90بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرحسير

91بكالوريوسالمجد21738المثنىذكراكرم حليم خنيفس47196

92بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعباس دواس مناع31210

ي عبدالجاسم عبدزيد30243
93بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرهابى

94بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعلي فايد جبير23457

ي31053
ى
95بكالوريوسالمجد21738المثنىذكركاظم فاضل صاق

96بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرامير رسول حمود30102

97بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرليث كاظم تكليف31031

98بكالوريوسالمجد21738المثنىذكراحمد حسن عبد406868

ى عبيدي321829 99بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمهدي حسير

 علي عودة273182
100بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمرتضى

101بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرجاسم محمد هليل273174

102بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرماجد سعود كريدي30379

103بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرهاشم جابر حاتم122433

ى فاضل مطشر23390 104بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرتحسير

105بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرسامر ظاهر سعدون360374

ى كامل رهيف122625 106بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرحسير

107بكالوريوسالمجد21738المثنىذكراسعد فاضل طارش360703

108بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرجعفر توفيق عبد30559

109بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمنتظر فاضل صالح31800



110بكالوريوسالمجد21738المثنىذكركرار علي محيسن364134

111بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرعلي محمد سلمان31347

112بكالوريوسالمجد21738المثنىذكراحمد ملجي عبدالجواد273185

113بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمحمد جبير مجلي43573

114بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرماهر سعد صالح406873

115بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمحمود شاكر حميد552709

116بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرحسن فرحان مرسال321779

ى23331 117بكالوريوسالمجد21738المثنىذكروسام عبادي شنير

118بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرزياد صالح حسن321743

ى دواس كاظم23567 119بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرحسير

120بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرمحمد نجم عبد46341

121بكالوريوسالمجد21738المثنىذكرشاكر جعفر عمران23297

122بكالوريوسالمجد21738المثنىذكروسام نعيم كاظم23384

123دبلومالمجد21738المثنىذكرحامد خميس عبد406869

124دبلومالمجد21738المثنىذكرمنقذ نجم عبد30212

125دبلومالمجد21738المثنىذكراديب نارص جليخ535557

126دبلومالمجد21738المثنىذكرمهدي محسن مشاري30723

127دبلومالمجد21738المثنىذكركرار داخل عبادي273396

128دبلومالمجد21738المثنىذكرحيدر علي حميد359565

129دبلومالمجد21738المثنىذكركرار نجم منديل41219

130دبلومالمجد21738المثنىذكرمصطفى صالح حسن48937

131دبلومالمجد21738المثنىذكرعالء باسم كريم30727

132دبلومالمجد21738المثنىذكرصفاء فليح عبد45739

133دبلومالمجد21738المثنىذكرمحمد شهيد مزهر273219

134دبلومالمجد21738المثنىذكررياض عجمي جي 406891

135دبلومالمجد21738المثنىذكرعلي فياض صالح31215

ى زاير حسن406908 136دبلومالمجد21738المثنىذكرحسير

137دبلومالمجد21738المثنىذكرهشام محسن عبدالكاظم46670

138دبلومالمجد21738المثنىذكرحسام حميد فرحان23399

139دبلومالمجد21738المثنىذكرصالح مهدي عبادي406871

غام قاسم مرزوك23372 140دبلومالمجد21738المثنىذكررصى

141دبلومالمجد21738المثنىذكرفاهم حسن عليوي47539

142دبلومالمجد21738المثنىذكراحمد حازم محمد552737

143دبلومالمجد21738المثنىذكرحسن عبدهللا راهي30171

144دبلومالمجد21738المثنىذكرمحمد هادي عوض30110

145دبلومالمجد21738المثنىذكرعالء حمود عايد321747

146دبلومالمجد21738المثنىذكراحمد اسمر حمود46583

ى23483 147دبلومالمجد21738المثنىذكركرار علي حسير

148دبلومالمجد21738المثنىذكرمحمد جواد كاظم46078

149دبلومالمجد21738المثنىذكريارس كاظم جاسم30259

150دبلومالمجد21738المثنىذكراحسان جابر هالل23375

151دبلومالمجد21738المثنىذكرعلي قاسم عمران122510

152دبلومالمجد21738المثنىذكرحيدر توفيق عبد23473

153دبلومالمجد21738المثنىذكرجالل كامل مرسال273162

154دبلومالمجد21738المثنىذكرمحمد عباس ادخيل23347



155دبلومالمجد21738المثنىذكرمحمد عبد شالك23308

ى عبدالعباس نعمة30734 156دبلومالمجد21738المثنىذكرحسير

157دبلومالمجد21738المثنىذكرجاسم محمد سلمان30173

ى عبد30714 158دبلومالمجد21738المثنىذكرعلي عبدالحسير

159دبلومالمجد21738المثنىذكرمقداد علي جبل23329

160دبلومالمجد21738المثنىذكراكرم قاسم عمران122514

161دبلومالمجد21738المثنىذكرموس حسن خميس122686

162دبلومالمجد21738المثنىذكراسامة احمد مشكور273341

163دبلومالمجد21738المثنىذكررياض صالح مذبوب31107

164دبلومالمجد21738المثنىذكرحسن فيلح كريم23306

165دبلومالمجد21738المثنىذكرعلي حمود خنطيل122725

166دبلومالمجد21738المثنىذكرعلي جاسم نعيم232877

167دبلومالمجد21738المثنىذكرحكيم رحيم علي31056

168دبلومالمجد21738المثنىذكرصادق دليل سلمان41417

ي هادي شاكر122705
169دبلومالمجد21738المثنىذكرهابى

170دبلومالمجد21738المثنىذكرعبدالحميد مزهر عبدهللا23339

171إعداديةالمجد21738المثنىذكرحيدر محمد مجبل273445

172إعداديةالمجد21738المثنىذكرغيث ماجد بري    ج390647

173إعداديةالمجد21738المثنىذكراسامه عبدالعباس ابوخويط122568

174إعداديةالمجد21738المثنىذكرمظفر هاتف عبداالمير273235

175إعداديةالمجد21738المثنىذكرمهدي سالم كريم122786

176إعداديةالمجد21738المثنىذكرمحمد جاسب سحيلة16806

177إعداديةالمجد21738المثنىذكررافد راهي صالح122771

ي439710 178إعداديةالمجد21738المثنىذكرحميد محسن ناج 

ي30200
179إعداديةالمجد21738المثنىذكرمؤمل داخل منفى

180إعداديةالمجد21738المثنىذكرراجح مهدي مسلم31362

181إعداديةالمجد21738المثنىذكرفالح حسن عليوي535644

182إعداديةالمجد21738المثنىذكرعلي حميد عبدالهادي30168

183إعداديةالمجد21738المثنىذكركرار فالح جبار122701

184إعداديةالمجد21738المثنىذكرحيدر حسن حمزة37893

ى رحيم عناد46612 185إعداديةالمجد21738المثنىذكرحسير

186إعداديةالمجد21738المثنىذكرليث قاسم مرزوك363838

187إعداديةالمجد21738المثنىذكررقيب زاير حسن41515

188إعداديةالمجد21738المثنىذكرعالء عماد شهيب122605

189إعداديةالمجد21738المثنىذكرعلي حكمت حبيب363496

غام ماجد بري    ج390711 190إعداديةالمجد21738المثنىذكررصى

191إعداديةالمجد21738المثنىذكرامير جواد محمد30369

192إعداديةالمجد21738المثنىذكرقاسم عباس سلمان363796

193إعداديةالمجد21738المثنىذكرسالم جبار عناد552734

194إعداديةالمجد21738المثنىذكربشير علي تركي44842

195إعداديةالمجد21738المثنىذكرعباس جليل شخير30666

196إعداديةالمجد21738المثنىذكرايوب عذاب عبد390428

197إعداديةالمجد21738المثنىذكرعبدهللا سعد كامل122594

198إعداديةالمجد21738المثنىذكرزين العابدين ناجح حسن363228

199إعداديةالمجد21738المثنىذكراحمد كاظم نعيمه390558



200إعداديةالمجد21738المثنىذكرعلي رعد عبدالرسول488456

201إعداديةالمجد21738المثنىذكراحمد سلمان يوسف30567

202إعداديةالمجد21738المثنىذكرصادق داخل عبادي30672

203إعداديةالمجد21738المثنىذكرواثق كريم مطار46133

ي30435 204إعداديةالمجد21738المثنىذكرحيدر نعيم العين 

205إعداديةالمجد21738المثنىذكركرار شهيد عباس122800

206إعداديةالمجد21738المثنىذكرسجاد عاجل حسن47808

207إعداديةالمجد21738المثنىذكرسجاد فنوخ محمد30437

208إعداديةالمجد21738المثنىذكرعامر محمد صياح41044

209إعداديةالمجد21738المثنىذكرمنتظر علي فاضل122814

210إعداديةالمجد21738المثنىذكرسجاد رياض بري    ج390890

211إعداديةالمجد21738المثنىذكرمحمد شعالن عبدالهادي122781

212إعداديةالمجد21738المثنىذكرمصطفى جعفر كاظم46095

ى جهيد30336 213إعداديةالمجد21738المثنىذكرعباس حسير

214إعداديةالمجد21738المثنىذكروائل مثنى محسن358902

 محسن عبدعلي390395
ى 215إعداديةالمجد21738المثنىذكرحسير

216إعداديةالمجد21738المثنىذكرمصطفى فريق جهادي390452

217إعداديةالمجد21738المثنىذكرمرتضى منحوش مطروح360076

218إعداديةالمجد21738المثنىذكرعباس كاظم تكليف122806

219إعداديةالمجد21738المثنىذكراياد جاسم عبدالزهره47999

220إعداديةالمجد21738المثنىذكرحميد ماجد حميد361054

221إعداديةالمجد21738المثنىذكرليث ماجد بري    ج390666

شوح321823 222إعداديةالمجد21738المثنىذكراحمد عبداالمير رسر

223إعداديةالمجد21738المثنىذكرصالح ثجيل جالب23354

224إعداديةالمجد21738المثنىذكرعباس عالوي عطشان47039

225إعداديةالمجد21738المثنىذكرطارق عزيز حمود23311

226إعداديةالمجد21738المثنىذكرمرتضى محمد حبيب43503

ى45280 227إعداديةالمجد21738المثنىذكرادريس جالوي حسير

228إعداديةالمجد21738المثنىذكرعباس حمود عايد359687

229إعداديةالمجد21738المثنىذكراكرم حاتم جادر359043

230إعداديةالمجد21738المثنىذكرعمار فاضل صالح50156

231إعداديةالمجد21738المثنىذكرجعفر صادق عادي43163

232إعداديةالمجد21738المثنىذكرعليم سالم مسمار321812

ى هريبد46306 233إعداديةالمجد21738المثنىذكراحمد حسير

234إعداديةالمجد21738المثنىذكرزكريا ذياب داخل535570

235إعداديةالمجد21738المثنىذكرحمود فائز حمود535701

236إعداديةالمجد21738المثنىذكرسلمان مجباس طشاش41258

237إعداديةالمجد21738المثنىذكرعلي داخل رحيم46180

238إعداديةالمجد21738المثنىذكرضديد رشيد وناس43428

ى عذيب حسن273487 239إعداديةالمجد21738المثنىذكرحسير

240إعداديةالمجد21738المثنىذكرحيدر رعد حميد273232

241إعداديةالمجد21738المثنىذكرمحمد كامل مرسال477603

242إعداديةالمجد21738المثنىذكراحمد كامل نعمه46254

243إعداديةالمجد21738المثنىذكرأصيل خالد ابراهيم41156

244إعداديةالمجد21738المثنىذكرمصطفى فاهم عطية439836



245إعداديةالمجد21738المثنىذكراحمد سعد علوان30253

246إعداديةالمجد21738المثنىذكرعبار جبار عبدالحسن23370

247إعداديةالمجد21738المثنىذكرعلي عبدالعالي دوهان122573

248إعداديةالمجد21738المثنىذكرادريس كاظم جاسم30225

249إعداديةالمجد21738المثنىذكرعلي عايد جاسم122499

250إعداديةالمجد21738المثنىذكرمصطفى محمد شاكر23382

251إعداديةالمجد21738المثنىذكرمحمد صاحب علي122811

ي41187
252إعداديةالمجد21738المثنىذكرعلي داخل منفى

253إعداديةالمجد21738المثنىذكركرار حيدر احمد360967

254إعداديةالمجد21738المثنىذكرهشام جميل مهدي122728

255إعداديةالمجد21738المثنىذكرجمال كامل نعيمه122645

ي41645 256إعداديةالمجد21738المثنىذكراحسان نعيم لعين 

 حسن حامي47295
257إعداديةالمجد21738المثنىذكرمرتضى

ى37427 258إعداديةالمجد21738المثنىذكرهاشم جالوي حسير

259إعداديةالمجد21738المثنىذكرحسن نعيم منشد273873

ى عبداالمير عبدالرضا535746 260إعداديةالمجد21738المثنىذكرحسير

261إعداديةالمجد21738المثنىذكرسيف فاخر مطر122828

262إعداديةالمجد21738المثنىذكرحسن عادل رحيم122796

263إعداديةالمجد21738المثنىذكرمهند عذاب عبد406909

264إعداديةالمجد21738المثنىذكرمروان كاظم جليخ535723

265إعداديةالمجد21738المثنىذكرحسام حسن مشيعل473301

ى لعيوس363669 266إعداديةالمجد21738المثنىذكرانور حسير

267إعداديةالمجد21738المثنىذكرحميد جبير مجلي30688

268إعداديةالمجد21738المثنىذكرقاسم محمد منادي41594

269إعداديةالمجد21738المثنىذكرستار جبار صالح477609

270إعداديةالمجد21738المثنىذكرعلي بهلول ثجيل30371

ي122783
271إعداديةالمجد21738المثنىذكرعبداالمير عبدالمحسن كاسر

272إعداديةالمجد21738المثنىذكرمنتظر محمود فنوخ44795

273إعداديةالمجد21738المثنىذكرماجد غافل جابر50446

274إعداديةالمجد21738المثنىذكراياد عبدالسادة حلبوص50192

275إعداديةالمجد21738المثنىذكراحمد عدنان حبشان23557

ى جبار363741 276إعداديةالمجد21738المثنىذكرعلي ياسير

ى جياد وحيد273239 277إعداديةالمجد21738المثنىذكرحسير

278إعداديةالمجد21738المثنىذكرمحمد رحيم نارص37804

279إعداديةالمجد21738المثنىذكرصالح حسن عبد122736

ي عبد23367
280إعداديةالمجد21738المثنىذكرعلي حسوبى

ى30710 281إعداديةالمجد21738المثنىذكراحمد عادل عبدالحسير

282إعداديةالمجد21738المثنىذكرمنتظر هاتف عبداالمير273196

283إعداديةالمجد21738المثنىذكرهاشم دواس مناع372783

284إعداديةالمجد21738المثنىذكرمهدي حسان عبدالعباس535767

285إعداديةالمجد21738المثنىذكرماجد جليل شخير359224

286إعداديةالمجد21738المثنىذكرمحمود عبدعلي مدلول359092

287إعداديةالمجد21738المثنىذكرصالح عباس سلمان23396

288إعداديةالمجد21738المثنىذكرحسن علي ابراهيم41344

ى30721 289إعداديةالمجد21738المثنىذكرنازك دحبش حسير



290إعداديةالمجد21738المثنىذكرمحمد عبدالرضا عبدالجليل122751

291إعداديةالمجد21738المثنىذكرمجيد حميد جالب31341

292إعداديةالمجد21738المثنىذكرحسن سعد مريمط358965

293إعداديةالمجد21738المثنىذكرقابل رزاق حمود30328

294إعداديةالمجد21738المثنىذكرعلي عبدهللا منشد30144

295إعداديةالمجد21738المثنىذكرموس عبدالزهره هراب30525

296إعداديةالمجد21738المثنىذكرمرتضى حارث محسن359980

297إعداديةالمجد21738المثنىذكرصفاء جاسم محمد41095

298إعداديةالمجد21738المثنىذكرامير قاسم مرزوك321732

ى نصير حاتم23474 299إعداديةالمجد21738المثنىذكرياسير

300إعداديةالمجد21738المثنىذكرحسن فالح جبار23477

301إعداديةالمجد21738المثنىذكرعلي ضايف صالح273582

 عبداالمير رحيم30618
302إعداديةالمجد21738المثنىذكرمصطفى

303إعداديةالمجد21738المثنىذكرحميد عطية عبد372796

304دبلومالمجد21738المثنىذكرغافل عوض هدار37579

305دبلومالمجد21738المثنىذكريارس صاحب مدلول552720

1بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىانعام كاظم رجيوي122762

2بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىانجيلة ابراهيم مذيور23386

3بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىزينب عبد بعيد122767

ى سدخان122448 4بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىهناء حسير

ى عليوي535562 5بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىرشا حسير

6بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىاقبال جابر زوب  ع477612

7بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىزينب زغير جابر273685

ي جاسم23369
8بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىعهود كابى

9بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىميسم فاضل فليو535584

10بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىصابرين عزيز كامل30308

11بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىرواء عايد جاسم360231

12بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىارساء قاسم رحيم488381

13بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىرسور شاكر عبادي48703

وسن عبدالرضا والي552687
14بكالوريوسالمجد21738المثنىأننى

ي بشيش122531
15دبلومالمجد21738المثنىأننىحمديه شابى

16دبلومالمجد21738المثنىأننىاسماء نعيم عبد477576

17دبلومالمجد21738المثنىأننىافراح هريبد عطية273806

18دبلومالمجد21738المثنىأننىغيداء جاسم محمد48914

19دبلومالمجد21738المثنىأننىايمان هريبد عطية48503

20دبلومالمجد21738المثنىأننىساره سعيد مشاري23357

21دبلومالمجد21738المثنىأننىحمدية ابوشنة طالب364054

ي31060 ايات خالد حرب 
22دبلومالمجد21738المثنىأننى

23إعداديةالمجد21738المثنىأننىابتسام جعفر جواد23388

24إعداديةالمجد21738المثنىأننىنورس اسمر خضير535575

25إعداديةالمجد21738المثنىأننىامتثال كامل نعيمه321720

1بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىبشائر فاخر مطر122524

2بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىهديل فارس عكل23326

3بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىاالء عايد جاسم122551

4بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىصفاء جعفر عبدالحسن122708



5بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىهالة فاهم عليوي31371

6بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىمروه عبداالمير فهد31369

7بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىفرقان ستار سعدون321661

8بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىسيناء هادي رحيم30120

9بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىنرجس كاظم رجيوي42550

10بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىايالف كامل تالف390526

11بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىارساء طارش عبدعلي31115

12بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىحوراء عباس احميد36947

13بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىايمان سالم مسمار360139

14بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىسالية طالب خنياب122658

ى122720 15بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىعذراء عناد ياسير

16بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىمريم عبدالزهرة ابراهيم122414

17بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىاالء جباري موس31116

18بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىزينب كريم عيىس30117

ى عبداالمير30352 19بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىفاطمه عبدالحسير

20بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىايمان كاظم جليخ390491

21بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىانوار عيدان عطار30365

22بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىزهرة عبداالمير مجبل37056

23بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىوفاء ابراهيم سعد31035

سحر لفته والي47969
24بكالوريوسالمجد21738المثنىأننى

25بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىوجدان راجوج مناع38033

26بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىحنان جياد عباس46485

27بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىميعاد معادي بري    ج477634

ى كاظم122712 28بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىوسن حسير

29بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىانعام جاسم غثيث535572

والء طارش عبدعلي37846
30بكالوريوسالمجد21738المثنىأننى

31بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىسعاد كريم علك42394

32بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىرحاب فرج رحيم321794

33بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىزهراء جياد عباس30130

34بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىنبا باسم براك31044

35بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىزهراء سفيح رحيم477626

36بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىبثينة داخل رحيم23319

37بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىعبير وزير كامل48423

38بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىرحيمه عبيد بعيد23366

39بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىسهاد بشير ابراهيم122581

40بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىلمياء نجم صالح535567

41بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىهند حميد حبيب40901

ى علوان45155 ى حسير 42بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىبشر

43بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىزينب محسن محمد43069

ى كاظم23378 44بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىميس حسير

45بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىابتهال كامل نعيمة122654

بتول علي حساب44955
46بكالوريوسالمجد21738المثنىأننى

ى سدخان44329 47بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىارساء حسير

48دبلومالمجد21738المثنىأننىفاطمة شاكر عبد31039

49دبلومالمجد21738المثنىأننىحوراء عبدهللا عبدالكاظم30125



50دبلومالمجد21738المثنىأننىندى ابراهيم داخل23304

51دبلومالمجد21738المثنىأننىعذراء مسلم جخيم31048

52دبلومالمجد21738المثنىأننىهدى صالح هالل31704

53دبلومالمجد21738المثنىأننىايمان عماد سماري44296

لقاء علي عباس321653
54دبلومالمجد21738المثنىأننى

55دبلومالمجد21738المثنىأننىعذراء هادي طاهر556358

56دبلومالمجد21738المثنىأننىسارة حسن هادي36990

57دبلومالمجد21738المثنىأننىنور رسول رحيم321696

ى عبداالمير30287 58دبلومالمجد21738المثنىأننىزينب عبدالحسير

59دبلومالمجد21738المثنىأننىسىه صالح هالل23328

60دبلومالمجد21738المثنىأننىدعاء هادي جخيم30115

61دبلومالمجد21738المثنىأننىزينب صاحب علي122430

62دبلومالمجد21738المثنىأننىهبه كامل نعمه23323

63دبلومالمجد21738المثنىأننىرماح رسول كاظم122560

64دبلومالمجد21738المثنىأننىزينب نجم عبد23310

65دبلومالمجد21738المثنىأننىزينب فاضل خليو31331

66إعداديةالمجد21738المثنىأننىفاطمه عبيد بعيد31708

67إعداديةالمجد21738المثنىأننىزينب كامل نعمة38000

68إعداديةالمجد21738المثنىأننىرجاء صالح كريم473285

69إعداديةالمجد21738المثنىأننىحنان رحيم كاظم376264

70إعداديةالمجد21738المثنىأننىزينب فرج رحيم122809

71إعداديةالمجد21738المثنىأننىايه قاسم عبدالزهره45247

72إعداديةالمجد21738المثنىأننىسماح بدر ثامر30160

73إعداديةالمجد21738المثنىأننىاسماء عزال منشد30745

74إعداديةالمجد21738المثنىأننىوفاء محمد حبيب48626

75إعداديةالمجد21738المثنىأننىلمياء سعد جاسم43781

76إعداديةالمجد21738المثنىأننىزهور دخيل حتحوت46408

77إعداديةالمجد21738المثنىأننىزينب خماط عاجل31629

78إعداديةالمجد21738المثنىأننىمنار فاضل كريم390541

هبه علي كريم37036
79إعداديةالمجد21738المثنىأننى

80إعداديةالمجد21738المثنىأننىرسور رسول رحيم488464

81إعداديةالمجد21738المثنىأننىاالء عطية عباس359001

82إعداديةالمجد21738المثنىأننىبيداء صابر زاير122555

83إعداديةالمجد21738المثنىأننىرقيه عماد سماري31190

84إعداديةالمجد21738المثنىأننىايناس وزير كامل47847

ى مجبل30738 85إعداديةالمجد21738المثنىأننىسج  عبدالحسير

86إعداديةالمجد21738المثنىأننىلقاء هادي كاظم122733

87إعداديةالمجد21738المثنىأننىسهاد كريم علك31029

88إعداديةالمجد21738المثنىأننىاالء فاضل مايح122670

89إعداديةالمجد21738المثنىأننىفاطمة نعيم شهيب122523

90إعداديةالمجد21738المثنىأننىفاطمة نجم صالح535629

91إعداديةالمجد21738المثنىأننىزهراء صادق عادي40875

92إعداديةالمجد21738المثنىأننىرقيه ثامر عبدالكاظم273736

93إعداديةالمجد21738المثنىأننىنجالء عبداليمه عبدالساده47941

94إعداديةالمجد21738المثنىأننىفقدان كامل شاكر30705



ي359329 95إعداديةالمجد21738المثنىأننىزهراء محسن ناج 

96إعداديةالمجد21738المثنىأننىطيبه حيدر رحيم30138

97إعداديةالمجد21738المثنىأننىغفران سالم مسمار406872

98إعداديةالمجد21738المثنىأننىشيماء احمد عطار23373

99إعداديةالمجد21738المثنىأننىزمن جباري موس372800

ى273266 100إعداديةالمجد21738المثنىأننىارساء علي عبدالحسير

101إعداديةالمجد21738المثنىأننىحوراء رحيم هويدي48777

ى359848 102إعداديةالمجد21738المثنىأننىزينب علي حسير

103إعداديةالمجد21738المثنىأننىحوراء عبداالمير رحيم30367

104إعداديةالمجد21738المثنىأننىامل هول ثامر23322

105إعداديةالمجد21738المثنىأننىورود دخيل حتحوت38116

106إعداديةالمجد21738المثنىأننىغزالن مهلهل حمزة37962

107إعداديةالمجد21738المثنىأننىغفران صادق عبدالخضى535595

108إعداديةالمجد21738المثنىأننىناهدة مراد عبدهللا48529

109إعداديةالمجد21738المثنىأننىسحر مدلول حنيحن48752

110إعداديةالمجد21738المثنىأننىغفران هادي زبيل359606

111إعداديةالمجد21738المثنىأننىايات عزيز كامل45063

112إعداديةالمجد21738المثنىأننىغصون مراد بزون45174

113إعداديةالمجد21738المثنىأننىسندس هادي حسن47869

114إعداديةالمجد21738المثنىأننىزهراء كامل نعيمة122651

115إعداديةالمجد21738المثنىأننىكوثر باسم حبط31725

ي359463 ة محسن ناج  116إعداديةالمجد21738المثنىأننىامير

117إعداديةالمجد21738المثنىأننىزينب غالي ثامر23313

118إعداديةالمجد21738المثنىأننىفاطمه رعد فنوخ122694

119إعداديةالمجد21738المثنىأننىرساب كريم علك122617

120إعداديةالمجد21738المثنىأننىلقاء فاهم عليوي23314

121إعداديةالمجد21738المثنىأننىرغد دوجي جبار48873

122إعداديةالمجد21738المثنىأننىعذراء عذيب حسن273466

123إعداديةالمجد21738المثنىأننىمريم فاضل فليو50213

ى عذيب حسن273480 124إعداديةالمجد21738المثنىأننىحنير

125إعداديةالمجد21738المثنىأننىحنان قاسم كريم273310

126إعداديةالمجد21738المثنىأننىنور صاحب زاير535775

127إعداديةالمجد21738المثنىأننىزينب كريم جابر488460

128إعداديةالمجد21738المثنىأننىحميدة اسمر حمود43728

129إعداديةالمجد21738المثنىأننىفاطمة كريم علك46447

ى غافل جابر45719 130إعداديةالمجد21738المثنىأننىحنير

131إعداديةالمجد21738المثنىأننىلقاء حيدر اسود390627

132إعداديةالمجد21738المثنىأننىازهار عيدان عطار38064

ي359373 133إعداديةالمجد21738المثنىأننىنوره محسن ناج 

134إعداديةالمجد21738المثنىأننىزهراء صابر زاير273499

135إعداديةالمجد21738المثنىأننىبهادر حسن حمزة16835

136بكالوريوسالمجد21738المثنىأننىخالده مايح داخل477598

ي 12721المثنىذكررحيم عناد خضير555525 1دكتوراه2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي فائز محمد327177 2ماجستير2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي علي جابر327036 3ماجستير2الغرب 



ي 12721المثنىذكرمحمد رحيم نجم327017 4ماجستير2الغرب 

ى محمد66012 ي 12721المثنىذكرعلي عبدالحسير 5ماجستير2الغرب 

ي 12721المثنىذكركرار سوادي مشاي67369 6ماجستير2الغرب 

ى محمد326981 ي 12721المثنىذكرايمن عبدالحسير 7ماجستير2الغرب 

ي 12721المثنىذكرغالب كاظم جاسم395025 8بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكررائد مهدي جساب67611 9بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرحيدر عبدالحميد كامل65666 10بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكراحمد باقر كاظم65774 11بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرحسن فالح عبدالحسن537655 12بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي هشام داود257427 13بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكروليد حميد زاطي327005 14بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرنبيل محسن منشود395498 15بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي نعيم فنيخ67446 16بكالوريوس2الغرب 

ي جبار327107
ي 12721المثنىذكربشار حسوبى 17بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكراحمد سعد محيسن471799 18بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعمار محمد سلمان72234 19بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكراياد كريم عمار66147 20بكالوريوس2الغرب 

ي هادي395333 ي 12721المثنىذكرحيدر ناج  21بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكركرار محمد عليوي326970 22بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكراسامة محمد جبار65654 23بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرشهاب احمد ابراهيم65941 24بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمهند حميد سعد537637 25بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكراحمد اسماعيل سلمان67384 26بكالوريوس2الغرب 

ي جبار66682
ي 12721المثنىذكربسام حسوبى 27بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمسلم محمد عبداليمة68212 28بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعامر موس كاظم65904 29بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعالء رضا عبدالمهدي67298 30بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرحيدر نعيم فنيخ65580 31بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرسالم سعد كاظم327023 32بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرصفاء علي دارم65335 33بكالوريوس2الغرب 

ى فائق صادق65632 ي 12721المثنىذكرحسير 34بكالوريوس2الغرب 

ي67628 ي 12721المثنىذكررعد نبيل صي  35بكالوريوس2الغرب 

ى327114 ي 12721المثنىذكرخالد علي حسير 36بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرحيدر عبدالجبار كاظم537646 37بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكراحمد كاظم عسكر66229 38بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمحمد رسول فخري326999 39بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي شندل جبار67917 40بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرماجد رزاق جرجيس537645 41بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمحمد هادي عبد537639 42بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرارشد طالب عبدالكريم65607 43بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرقاسم جياد شندل537641 44بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرالحسن عالء كامل394943 45بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكراحمد حسن سماوي67200 46بكالوريوس2الغرب 

ى نعيم66572 ي 12721المثنىذكرعلي حسير 47بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكركرار محسن عبد67395 48بكالوريوس2الغرب 



ي 12721المثنىذكرمازن مجيد محمد471910 49بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمحمد احمد نارص326965 50بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكراحمد محمد حامد537647 51بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرانمار رحيم نجم326911 52بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمصطفى فاضل صبار499577 53بكالوريوس2الغرب 

ى طالب486390  حسير
ي 12721المثنىذكرمصطفى 54بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرسالم حسن هادي69126 55بكالوريوس2الغرب 

ى65626 ي علي حسير
ي 12721المثنىذكرمحمدتف  56بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرحسن قيس عبدالسادة394978 57بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرنشوان ابراهيم محمد65672 58بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكركاظم سعد كاظم66861 59بكالوريوس2الغرب 

ى326937 ى حيدر عبدالحسير ي 12721المثنىذكرحسنير 60بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمحمود ابراهيم عبداالمير65459 61بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمجتن  منجد مهدي327056 62بكالوريوس2الغرب 

ي69897 ي 12721المثنىذكرمحمد غازي صي  63بكالوريوس2الغرب 

ى قاسم عالوي326920 ي 12721المثنىذكرحسير 64بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرنوار عاضي نعيمة65820 65بكالوريوس2الغرب 

ى فاضل551310 ي 12721المثنىذكراحمد حسير 66بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي ماجد حميد537642 67بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي صباح هاشم69305 68بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعبدهللا عواد متعب551311 69بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرايهاب صاحب نارص327049 70بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمهدي رضا عبدالمهدي67311 71بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمحمد علي وضح537653 72دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي محمد عبدالعباس67256 73دبلوم2الغرب 

ى67270 ي 12721المثنىذكرمثابر كريم حسير 74دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمظفر سوادي مشاي67933 75دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكرنبيل جاسم محسن327125 76دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكرحسن عبدالهادي داخل68092 77دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكرشامل كامل حسن68034 78دبلوم2الغرب 

ى كامل عبود537657 ي 12721المثنىذكرحسير 79دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكراكرم كاظم عسكر67762 80دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكربشار سوادي مشاي66397 81دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكرماجد احمد عبدالخضى68008 82دبلوم2الغرب 

ى471938 ي 12721المثنىذكراحمد عليوي حسير 83دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي فخري كريم67903 84دبلوم2الغرب 

ى471881 ي 12721المثنىذكربشار اياد حسير 85دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكررياض جبار عبد66811 86دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكراحمد عباس محمود66484 87دبلوم2الغرب 

ى ذجر68049 ي 12721المثنىذكرعلي حسير 88دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي عامر مجيد67509 89دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكرفراس خليل خضى69104 90دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعباس اياد عبدالجبار68116 91دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكرحافظ محمد عبدالحميد65808 92دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي عبدالكاظم عبدالرزاق65743 93دبلوم2الغرب 



ي 12721المثنىذكرحكم محمد عبداليمه65695 94دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكررسول حسن خضير327196 95دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكرفؤاد سالم ابراهيم471948 96دبلوم2الغرب 

ى صالح327120 ي 12721المثنىذكرمحمد عبدالحسير 97دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمحمد مسلم جليل68284 98دبلوم2الغرب 

ى65795  باقر حسير
ي 12721المثنىذكرمصطفى 99دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكرميثم رحيم متعب67279 100دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكراحمد زهير كاظم66338 101دبلوم2الغرب 

ى جبار65875 ي 12721المثنىذكرعالء حسير 102إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكراحمد علي منصور326843 103إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمظفر فخري كريم395319 104إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرحسن نوري علي326834 105إعدادية2الغرب 

ى كاظم65595 ي 12721المثنىذكرمحمد حسير 106إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرحيدر هاشم عبدالخضى67187 107إعدادية2الغرب 

 علي صالح67287
ى ي 12721المثنىذكرحسير 108إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمحمد عبدهللا كريم471961 109إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرحسن طالب نعوم66497 110إعدادية2الغرب 

ى شاكر70928 ي 12721المثنىذكرسالم حسير 1ماجستير2الغرب 

ى67642 ي 12721المثنىذكرعلي حسن عبدالحسير 2بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرطارق سمير غافل471899 3بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمحمد مجيد صادق70144 4بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي عبداالمير جاسم359065 5بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمصطفى نعيم فنيخ70946 6بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمنتظر ماجد عبدالحميد67745 7بكالوريوس2الغرب 

ى احمد عبد70210 ي 12721المثنىذكرحسير 8بكالوريوس2الغرب 

 علي نارص327069
ى ي 12721المثنىذكرحسير 9بكالوريوس2الغرب 

ى حميد مسير326860 ي 12721المثنىذكرحسنير 10بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمهدي علي جابر71484 11بكالوريوس2الغرب 

ى شاكر65234 ي 12721المثنىذكرحامد حسير 12بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكركرار لفته جعفر471809 13بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرحيدر علي عباس71047 14بكالوريوس2الغرب 

ى عباس67590 ي 12721المثنىذكرغياث الدين حسير 15بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرايهاب احمد عبدالواحد68724 16بكالوريوس2الغرب 

 رحمن خضير72342
ي 12721المثنىذكرمصطفى 17بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي سعد كاظم65309 18بكالوريوس2الغرب 

ى65846 ي 12721المثنىذكريارس عالء حسير 19بكالوريوس2الغرب 

ى395084 ي 12721المثنىذكرمثنى حيدر عبدالحسير 20بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي عبداالمير عبدالهادي395056 21بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكريونس حامد رهيف68809 22بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكربسام رحيم متعب65443 23بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرحيدر حسن طالب66521 24بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي ساير سوادي471973 25بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمحمد قاسم جبار326870 26بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرحسن فائز نجم537669 27بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرسجاد اياد ساجت65586 28بكالوريوس2الغرب 



ي 12721المثنىذكرمحمد فليح حسن65642 29بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرايمن رعد سالم66962 30بكالوريوس2الغرب 

ى احمد327147 ي 12721المثنىذكرعلي حسير 31بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكراياس حسن عبداالمير67890 32بكالوريوس2الغرب 

ى مجيد حسن65718 ي 12721المثنىذكرحسير 33بكالوريوس2الغرب 

غام حميد سعيد327096 ي 12721المثنىذكررصى 34بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي سوادي مشاي67354 35بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمحمد كاظم نارص537664 36بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي جواد عاكول65754 37بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي عدنان عليوي537668 38بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمحمد عبدهللا شخاط68617 39بكالوريوس2الغرب 

ى71427 ي 12721المثنىذكرزينالعابدن عباس عبدالحسير 40بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرسامر شاكر غريب70246 41بكالوريوس2الغرب 

ي68102  ابراهيم حن 
ي 12721المثنىذكرمصطفى 42بكالوريوس2الغرب 

ى67207 ى زهير حسير ي 12721المثنىذكرحسنير 43بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعبدهللا عادل جواد471790 44بكالوريوس2الغرب 

يف66022 ى عالء رسر ي 12721المثنىذكرحسير 45بكالوريوس2الغرب 

ى عباس67705 ي 12721المثنىذكرعبداللطيف حسير 46بكالوريوس2الغرب 

 علي67657
ى ي 12721المثنىذكركاظم حسير 47بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرهدير باسم محمد395299 48بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي نزار احمد66059 49بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكريارس حيدر ابراهيم71451 50بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرامجد عبدالرضا شاكر65260 51بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرصادق زكي صادق555516 52بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمحمد رزاق شندخ65491 53دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمحمد عبادي خضير66240 54دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكركرار حيدر نواف65533 55دبلوم2الغرب 

ى537648 ي 12721المثنىذكرسالم محمدرضا حسير 56دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكرغسان عبدالكريم مكي326928 57دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي مظفر عبداالمير65145 58دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي فالح عبدالحسن65964 59دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكرامير هاوي عكل537652 60دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي ابراهيم حبيب327086 61دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكرفالح حسن سويلم359231 62دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعباس خالد بدري68861 63دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكروسام محسن نصيف68682 64دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىذكرجوادين فهد فرهود395077 65إعدادية2الغرب 

ى خالد كالب395089 ي 12721المثنىذكرحسير 66إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرقيض عباس سويد537663 67إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمؤمل محمدرضا موس327131 68إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكريحنر عباس رسول70311 69إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرسالم حميد حديد395534 70إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمحمدحسن سالم حمزة395467 71إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمنتظر سعد كاظم72461 72إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي حسن كامل327103 73إعدادية2الغرب 



ى عبدالجبار ابوسودة327206 ي 12721المثنىذكرحسير 74إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرفهد حامد محمد67684 75إعدادية2الغرب 

ى65891 ي 12721المثنىذكرفضل هللا عالء حسير 76إعدادية2الغرب 

ى66776 ي 12721المثنىذكراحمد عبد الرزاق حسير 77إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرحيدر كريم حميد66434 78إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمنتظر صدام كاظم67876 79إعدادية2الغرب 

ى66972 ي 12721المثنىذكرعلي عباس عبدالحسير 80إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرسجاد اسماعيل اليذ71222 81إعدادية2الغرب 

ى مظفر عبداالمير70889 ي 12721المثنىذكرحسير 82إعدادية2الغرب 

ى عماد محمد69822 ي 12721المثنىذكرحسنير 83إعدادية2الغرب 

ى احمد327139 ي 12721المثنىذكرمحمد حسير 84إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرامير ظاهر محسن67337 85إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكركاظم عبدالرضا شاكر66272 86إعدادية2الغرب 

ى سعد عمران66421 ي 12721المثنىذكرحسير 87إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكراحمد عماد كاظم67780 88إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمرتضى عبدهللا كريم67466 89إعدادية2الغرب 

ى66035 ى عدنان حسير ي 12721المثنىذكرحسير 90إعدادية2الغرب 

يف جبار67005 ي 12721المثنىذكرمحمد رسر 91إعدادية2الغرب 

ي المي327012
ي 12721المثنىذكرعبدالسالم حسوبى 92إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمحمد الباقر عماد كاظم66826 93إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي محسن مزهر69877 94إعدادية2الغرب 

غام اياد ساجت67243 ي 12721المثنىذكررصى 95إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمحمد عاضي نعيمة65826 96إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمصطفى كاصد علوان358744 97إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرليث محمد حمود69216 98إعدادية2الغرب 

ى حسن صاحب326960 ي 12721المثنىذكرحسير 99إعدادية2الغرب 

ى65361 ي 12721المثنىذكراحمد عبدالحميد حسير 100إعدادية2الغرب 

ى71267 ي 12721المثنىذكرعلي حيدر حسير 101إعدادية2الغرب 

ى منصور حبيب358862 ي 12721المثنىذكرحسير 102إعدادية2الغرب 

ى فالح عبدالحسن66884 ي 12721المثنىذكرحسير 103إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكراحمد عبدالرحيم خروع65564 104إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكراحمد قاسم غافل537666 105إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعالء قيس يوسف71691 106إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمسير محمد جابر65615 107إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرماهر عبداالمير فرج66871 108إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرغيث محمد حمود66455 109إعدادية2الغرب 

ى كامل عباس69757 ي 12721المثنىذكربنير 110إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرحيدر رياض علي537643 111إعدادية2الغرب 

ي71644 ي 12721المثنىذكرحسن احمد ناج  112إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرزين العابدين كريم شهيب67845 113إعدادية2الغرب 

ى سعد كاظم65379 ي 12721المثنىذكرحسير 114إعدادية2الغرب 

ى كريم عبد66465 ي 12721المثنىذكرحسير 115إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكراسامة احمد نوري555528 116إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرحيدر محسن مزهر326955 117إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي رزاق مجيد65711 118إعدادية2الغرب 



ي 12721المثنىذكرمحمد المصطفى سالم جواد327030 119إعدادية2الغرب 

ى326947 ي 12721المثنىذكرمحمد حيدر عبدالحسير 120إعدادية2الغرب 

ى حيدر بدري395037 ي 12721المثنىذكرحسير 121إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكركرار اسماعيل محمد70266 122إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي رضا جياد شندل69144 123إعدادية2الغرب 

ى قاسم66255 ي 12721المثنىذكرصادق حسير 124إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكريارس جليل فرحان68988 125إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكررضوان احمد عبدالواحد66981 126إعدادية2الغرب 

غام سعد شنان69944 ي 12721المثنىذكررصى 127إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي حميد سدخان358995 128إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرنبيل حمزة عبدالكاظم327156 129إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرمسلم عقيل حميد68270 130إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكراحمد حيدر عبد327081 131إعدادية2الغرب 

ي67723
ي كوبى ي 12721المثنىذكرعباس صي  132إعدادية2الغرب 

ى66083  حيدر عبدالحسير
ي 12721المثنىذكرمصطفى 133إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرحسن فهد عنفاش66046 134إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرغيث عبدالعزيز عبدالستار65369 135إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىذكرعلي اسماعيل محمد537651 136دبلوم2الغرب 

ى68244 ي 12721المثنىأننىنور عبدالجواد عبدالحسير 1ماجستير2الغرب 

ي 12721المثنىأننىسندس فخري كريم395155 2بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىشيماء عبدالزهره جبير537654 3بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىزهراء جميل عباس423743 4بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىعالية كاظم حلو326877 5بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىهدى عبداالمير سعيد69925 6بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىزينة محمد عبداليمه65323 7بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىعال فاهم محمود395481 8بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىزينب رحمن عزاوي65344 9بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىلم فالح عبدالحسن537665 10بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىرسور مهدي عبود327063 11بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىزينب حسن هليل471866 12بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىسارة ماجد كامل395520 13بكالوريوس2الغرب 

ي65930
ي كوبى ي 12721المثنىأننىيشى صي  14بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىنور عباس غيث65952 15بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىزينب غالب طريخم358705 16بكالوريوس2الغرب 

ي علي65918
ي 12721المثنىأننىسامية حسوبى 17دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىأننىخمائل عويز حسن65387 18دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىأننىنبال يونس محمد صالح65732 19دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىأننىزينب محمد عبدالحميد69328 20دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىأننىزينب حميد مشاي67415 21دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىأننىرنا عبدالواحد موس67322 22دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىأننىانعام محسن خضى327092 23دبلوم2الغرب 

ي مطرود68023 ي 12721المثنىأننىحال ناج  24دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىأننىزينب سالم عبد65483 25دبلوم2الغرب 

ي326993 ي 12721المثنىأننىهدى فخري ناج  26دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىأننىهدى عاجل جهاد471821 1ماجستير2الغرب 



مروة علي عبدالعباس66165
ي 12721المثنىأننى 2ماجستير2الغرب 

ي 12721المثنىأننىحميدة حمود عزوز65552 3بكالوريوس2الغرب 

ر سالم جواد326899 ى ي 12721المثنىأننىنير 4بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىنوران حيدر كاظم68295 5بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىهبة محسن مزهر69848 6بكالوريوس2الغرب 

ى اميل كاظم66000 ي 12721المثنىأننىحنير 7بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىرسل جودي حبيب327185 8بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىزينب كاظم عبد66908 9بكالوريوس2الغرب 

رقية سامي حبيب67408
ي 12721المثنىأننى 10بكالوريوس2الغرب 

زهراء مكي محمد65701
ي 12721المثنىأننى 11بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىميادة جاسم محمد68078 12بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىاسماء ابراهيم عبداالمير65453 13بكالوريوس2الغرب 

اسماء علي وروار327042
ي 12721المثنىأننى 14بكالوريوس2الغرب 

يف65984 ي 12721المثنىأننىزينب سالم رسر 15بكالوريوس2الغرب 

ى محسن مزهر395048 ي 12721المثنىأننىحنير 16بكالوريوس2الغرب 

ى69351 ي 12721المثنىأننىمريم حسن عبدالحسير 17بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىزينب نجم عبد68946 18بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىدنيا صبيح نينو537650 19بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىاالء خضير تويه67965 20بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىاسالم فليح حسن67456 21بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىايمان جواد كاظم67016 22بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىرؤى حسون عبداالمير66190 23بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىسارة فزاع شايب68666 24بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىمروة جاسم محمد67520 25بكالوريوس2الغرب 

زهراء علي جواد66789
ي 12721المثنىأننى 26بكالوريوس2الغرب 

ى66094 زهراء علي محمد حسير
ي 12721المثنىأننى 27بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىسوسن كريم خزيان66991 28بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىنورالهدى حيدر عطية326865 29بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىنذور حامد عبدالرضا65289 30بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىزينب حميد مسير326851 31بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىاية عالء كامل358775 32بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىشوق حامد رهيف68196 33بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىسحر مظفر عبداالمير65197 34بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىزينب طالب كاظم65277 35بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىدعاء جواد كاظم67030 36بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىرقية محمد عبداليمة66798 37بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىبان عبدالكاظم خضير67431 38بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىبتول داخل سلمان65512 39بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىهبة عبدالهادي داخل66931 40بكالوريوس2الغرب 

ي72526 ي 12721المثنىأننىجمانة نزار ناج  41بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىميساء محمد حمود66944 42بكالوريوس2الغرب 

ى66896 ي 12721المثنىأننىحسناء عبدالرزاق حسير 43بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىزينب فاهم محمود65837 44بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىلقاء ارحيم رسحان68780 45بكالوريوس2الغرب 

ي 12721المثنىأننىرواء مطير جاسم66543 46بكالوريوس2الغرب 



ي 12721المثنىأننىابتهال حميد شايع471871 47دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىأننىزهراء اياد حميد395513 48دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىأننىوقار حميد شايع471853 49دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىأننىارساء احمد باقر68066 50دبلوم2الغرب 

ى دخيل395505 ي 12721المثنىأننىحوراء حسير 51دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىأننىزينب مهدي كاظم67219 52دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىأننىنور عماد قاسم65503 53دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىأننىمنال عدنان عليوي358932 54دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىأننىرقية عبدهللا عبد67805 55دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىأننىضفاف نزار احمد66324 56دبلوم2الغرب 

ي66953 ي 12721المثنىأننىميقات نزار ناج  57دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىأننىشعاع سعد حنون66741 58دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىأننىنور ارحيم رسحان68754 59دبلوم2الغرب 

ى خالد عبدالباري69674 ي 12721المثنىأننىحنير 60إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىأننىحوراء جواد كاظم69181 61إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىأننىنور صباح مشكور66411 62إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىأننىزهراء رياض فائق68001 63إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىأننىنورالهدى فليح حسن69277 64إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىأننىزينب باسم عباس71003 65إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىأننىسديم سالم جواد359143 66إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىأننىهدى وليد خالد471928 67إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىأننىزينب رياض فائق67988 68إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىأننىزهراء احمد حسن67495 69إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىأننىفاطمة عقيل عبد555512 70إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىأننىامنه فليح حسن69290 71إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىأننىزهراء حمدي عبد395065 72إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىأننىهدى عبداالمير شنان67791 73إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىأننىفرقان قاسم هادي66924 74إعدادية2الغرب 

ى احمد حسن67478 ي 12721المثنىأننىحنير 75إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىأننىجنان جاسم عليوي66508 76إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىأننىطيبة حمزة عبدالكاظم359038 77إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىأننىنور شاهر ناشد358822 78إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىأننىزينب عالء كامل395013 79إعدادية2الغرب 

نور محمد بالي65250
ي 12721المثنىأننى 80إعدادية2الغرب 

ابتهال علي كاظم69251
ي 12721المثنىأننى 81إعدادية2الغرب 

دعاء علي عبدالهادي66449
ي 12721المثنىأننى 82إعدادية2الغرب 

ى عبدالكريم69598 ي 12721المثنىأننىوالء حسنير 83إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىأننىغوال علوان صادق70228 84إعدادية2الغرب 

نور علي نجم67236
ي 12721المثنىأننى 85إعدادية2الغرب 

ي 12721المثنىأننىبسمة شاكر واوي327169 86دبلوم2الغرب 

ي 12721المثنىأننىنغم اياد عباس69227 87إعدادية2الغرب 

1دكتوراه2السوير 12723المثنىذكرصادق نغيمش جاسم282405

2دكتوراه2السوير 12723المثنىذكريارس عادل جبار327683

3ماجستير2السوير 12723المثنىذكرعدي قاسم محمد327630

4ماجستير2السوير 12723المثنىذكرعبدالمجيد حميد نغمش406894



5ماجستير2السوير 12723المثنىذكرمالك هبيش والي406856

6ماجستير2السوير 12723المثنىذكرحيدر كامل متعب283029

 كامل عبدعلي348491
ى 7ماجستير2السوير 12723المثنىذكرحسير

8بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرهادي دريول دليبس440672

9بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرناهي حويزة غياض513930

ي513842 10بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكررافد عبدالكريم راج 

11بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرفاضل سليبح محمد349258

12بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرناجح نارص لفته375183

13بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكررامي عقيل كاظم257418

14بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرحيدر عوض كاطع327672

15بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعماد علي عبدالواحد364629

16بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكراحمد حمزة كاضي349066

ى283289 ي حسير 17بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكراحمد ناج 

18بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعلي قاسم محمد327659

19بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعلي صاحب كسار282055

20بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكروسام مهدي جواد249300

21بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرحيدر داود سلمان283255

22بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرقسم محمود عباس348846

23بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعدي رضيوي كاظم327428

24بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعلي عوض كاطع327974

25بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكررزاق كاظم جنجر327867

ى حدوان406896 26بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكريونس عبدالحسير

27بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكراحمد رزاق عبد261246

28بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرتركي عطيه تايه282516

29بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرواثق شاكر عبد327392

ي473455
ى

30بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرفاضل جاسم مالع

31بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرمهدي بديوي مشعب327665

32بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرحسان عباس جعيول282764

33بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكركريم محمد جهادي261419

34بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكراحمد علوان اتعيب282818

35بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعلي منصور مهدي248797

36بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعلي حامد عبدالصاحب473211

37بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرثائر قاسم محمد282111

ي282639
ى

38بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرمحمد اكريم مالع

39بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعالء نعيم عبدالعزيز283052

ى قاسم محمد349421 40بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرحسنير

41بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكروليد علي مطشر327652

42بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرمحمد سعود رزاق513340

43بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرصالح عباس جعيول442636

ى349385 ى صحير 44بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرنارص حسير

ى علوان اتعيب249204 45بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرحسير

46بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرامير عبود حامي488144

ى طالب تعبان327607 47بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرحسير

48بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعمار نارص ادريس282287

49بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعلي كامل ابهيد473380



50بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعبدالعزيز فيصل خليف261180

ى حدوان327731 51بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعلي عبدالحسير

52بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرمصطفى فالح عطية283354

53بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعباس محمد جاسم348390

54بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرمحمد حامد داخل282359

ي257319 55بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعلي اسماعيل ناج 

ى عبد282047 56بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعلي حسير

ى473447 57بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعلي ضياء حسير

58بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرحسن بهلول برهان349290

59بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرناجح نغيمش مطرب348691

60بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرخلف مدلول مطر327999

ى ورد348888 61بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرحيدر عبدالحسير

62بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكراحمد صالح محمد282494

63بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعمار موس عبد487618

64بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعمر حسن زغير327531

ى شنان ضاجي513849 65بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرحسير

ى ورد348169 66بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعالء عبدالحسير

ى مهدي473339 67بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعلي حسير

68بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرمحمد علي رحيم327580

69بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرسلمان معنك حامد282983

70بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرامجد محمد مجيد349207

71بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعلي عماد شنشول513493

ي282589
ى
72بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرحيدر جي  داق

73بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرمحمد صالح جاسم282274

74بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرحيدر كاظم محمد282556

75بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرمالك حامد حايس328022

76بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعلي محمد هادي473359

ي282066
77دبلوم2السوير 12723المثنىذكررحمن جابر شمجى

78دبلوم2السوير 12723المثنىذكرماهر هالل هادي249253

79دبلوم2السوير 12723المثنىذكرغسان محمد عبداالمير513870

80دبلوم2السوير 12723المثنىذكراثير كامل جاسم327712

81دبلوم2السوير 12723المثنىذكرحيدر علي جابر283189

82دبلوم2السوير 12723المثنىذكرسامي محسن مطير473474

83دبلوم2السوير 12723المثنىذكرعلي زكي علي249200

84دبلوم2السوير 12723المثنىذكرعالء رحيم حمزة440353

85دبلوم2السوير 12723المثنىذكررياض جابر منشد282567

86دبلوم2السوير 12723المثنىذكربشار جبار هادي249262

ي بحلوس259976
87دبلوم2السوير 12723المثنىذكرصادق حسوبى

88دبلوم2السوير 12723المثنىذكرحيدر هادي جاسم249162

89دبلوم2السوير 12723المثنىذكراحمد عبدش حسن327461

90دبلوم2السوير 12723المثنىذكرمكي جبار مداعي327405

91دبلوم2السوير 12723المثنىذكرعباس رزاق عبد406846

92دبلوم2السوير 12723المثنىذكرظفار يحنر عزيز259878

93دبلوم2السوير 12723المثنىذكرقاسم علي جابر282068

94دبلوم2السوير 12723المثنىذكرسعد حمودي صياح249177



95دبلوم2السوير 12723المثنىذكرنمير توفيق كاظم282600

96دبلوم2السوير 12723المثنىذكرقاسم والي خضير348724

97دبلوم2السوير 12723المثنىذكربشار فالح كاظم327439

98دبلوم2السوير 12723المثنىذكرمصطفى كريم فرحان327508

ى هادي دريول282828 99دبلوم2السوير 12723المثنىذكرحسير

ي احمد537753 ى راج  100دبلوم2السوير 12723المثنىذكرحسير

101دبلوم2السوير 12723المثنىذكرعلي كاظم عبد327546

 علي282457
ى 102دبلوم2السوير 12723المثنىذكرعباس حسير

103دبلوم2السوير 12723المثنىذكرثائر زغير ردام473351

104دبلوم2السوير 12723المثنىذكركاظم علي كاظم249188

105دبلوم2السوير 12723المثنىذكرمحمد منهل محمد442594

106دبلوم2السوير 12723المثنىذكرحيدر رزاق عبدهللا349144

107دبلوم2السوير 12723المثنىذكركرار محمد مجيد249171

108دبلوم2السوير 12723المثنىذكرمحمود طالب عبد349184

109دبلوم2السوير 12723المثنىذكرسلمان سلمان جبار348810

110دبلوم2السوير 12723المثنىذكراصيل عودة دينار473464

111دبلوم2السوير 12723المثنىذكررحيم عطيه فرج261395

112إعدادية2السوير 12723المثنىذكرعالء صالح عاجل248767

113إعدادية2السوير 12723المثنىذكرعلي خالد رشاد473479

1ماجستير2السوير 12723المثنىذكرعلي حمود رهيف249247

ي281921
2ماجستير2السوير 12723المثنىذكرمحمد اسماعيل راضى

3ماجستير2السوير 12723المثنىذكرعلي صاحب جاسم282486

ى249443 ي حسير 4ماجستير2السوير 12723المثنىذكربالل ناج 

ى328067 5ماجستير2السوير 12723المثنىذكراحمد ضياء حسير

6بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكراحمد عدي كاظم406857

ى282839 ى عبدالحميد عبدالحسير 7بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرحسنير

8بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكراحمد جميل عبيس249375

9بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكراسعد فالح عفص248773

10بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكراحمد نجم خضى249057

11بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرمنتظر حيدر عبدهللا282141

ى ورد282712 12بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرقيس عبدالحسير

ي406850 13بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعلي احسان حرب 

14بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرمصطفى غياض كاظم282071

15بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرصالح سلمان غازي327624

16بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكراحمد صالح مهدي259699

17بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرجسام منصور مهيدي282612

ى282281 ي عبدالحميد عبدالحسير
18بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرتف 

ي شبيب328059 19بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعلي خير

ى شاكر281810 20بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعلي حسير

21بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكركرار تكليف جاسم249352

ى محل282620 22بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعبدالودود حسير

ي259948
23بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرمحمد عواد راضى

24بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعباس معيوف خضير282575

25بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرمحمد ساجت محيسن282725

26بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعلي ستار جعيول327620



27بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرفاضل حميد بشاة327896

28بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكراسعد كاطع نعمه282093

ى فاضل جبير282040 29بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرحسير

30بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرزيد عبد خضير282479

ى عارف حريجة282851 31بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرحسير

32بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعلي قاسم غريب248934

33بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكراحمد حسن متعب282799

ى فرحان282034 34بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرليث حسير

35بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرسجاد عبداوي بزون282447

36بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرحيدر طالب حسن282728

37بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرسجاد عواد فضالة406844

38بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرسمير سعد صبار282765

39بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكريوسف رمضان هالل282250

40بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعز عقيل كاظم473397

غام كامل متعب249372 41بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكررصى

42بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعلي مسلم كاظم249436

ى عبد283370  حسير
43بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرمصطفى

ى كريم فرج282774 44بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرحسير

45بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكراحمد ناجح طعيمة282397

46بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرمراد جالب كاطع248757

ي كاظم282958
47بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرسالم راضى

ى عالوي مسير282025 48بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرحسير

49بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرصالح رزاق جازع282701

ى406903 50بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعبدالرحمن حيدر عبدالحسير

51بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرازهر جاسب كاظم348282

52بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرقائم محمد رحيم248945

53بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرلؤي عادل دريول282810

54بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكراكرم ابراهيم تالي406842

55بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعلي عبدهللا خضى282132

56بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرسعود حيدر مبارك327449

57بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكربهاء كريم محنة283165

58بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرمحمد نارص عوده282167

59بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكراحمد عذاب كاظم282948

ى محل261739 60بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرمحمد حسير

61بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرمحمد قاسم غريب249489

ي خضى283230 62بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرمحمد صي 

63بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرسجاد هويدي حمود282050

64بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرخالد خيون عبيد248789

ى حدوان406853 65بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرولي عبدالحسير

66بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكريارس تركي غياض282090

67بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكراحمد سالم رزاق259540

68بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرحيدر عبد عوضي282813

69بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعقيل مسلم حمزة282529

70بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرباسم جبار عبدالرزاق282144

ى475933 71بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرسعد شهد عبدالحسير



ي249447
72بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرحمود عواد راضى

73بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعلي فارس رزاق283387

ى محل249360 ى حسير 74بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكراحمدحسير

75بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرسجاد بديوي مشعب283305

76بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرباقر كامل شليوت327887

ى249432 77بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرمهند جعفر حسير

78بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرسجاد محمد كاظم281833

79بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرمحمد جالب كاطع328100

80بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعادل محمد عزرال282509

81بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرسالم حامد حايس328009

ي دوهان259357
غام هابى 82بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكررصى

83بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكراحمد علي عبدالخضى281965

84بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرحمزه صادق علي281957

85بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعلي متعب خلف406904

86بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعلي عطية جي 249421

87بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكراحمد عبيس جبار327878

88بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرزيد علي يارس391195

89بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكركاظم حميد رومي282128

ى محمد عزيز248836 90بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرحسنير

91بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكروليد جاسب كاظم248786

92بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكراحمد عبدالرضا فجيج249481

93بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكروالء علي محمد282743

ى282713 94بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرمحمد علي حسير

95بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرحيدر احمد عبادي327417

96بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرمحمد كاظم جودي473388

97بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرضياء جاسم كاظم282211

98بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرمهند ناجح طعيمه282470

99بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرمصطفى واثق شاكر259441

100بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرعلي حسن علي282172

101بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرمحمد رسول غالي282805

102بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرحمزه عليوي عزرال261773

ى خضير259672 103دبلوم2السوير 12723المثنىذكرعلي عبدالحسير

104دبلوم2السوير 12723المثنىذكرامجد جاسب كاظم249043

105دبلوم2السوير 12723المثنىذكرغيث صالح ناهي282418

106دبلوم2السوير 12723المثنىذكرعقيل مسلم دحلس282832

107دبلوم2السوير 12723المثنىذكرامجد خليل فليح282123

108دبلوم2السوير 12723المثنىذكرعالء حمزة عواد249382

109دبلوم2السوير 12723المثنىذكرعلي سلمان نارص248801

ى طبيب موحان349324 110دبلوم2السوير 12723المثنىذكرحسير

111دبلوم2السوير 12723المثنىذكراحسان ناجح وحيد282613

112دبلوم2السوير 12723المثنىذكراحمد رحيم ثامر27302

113دبلوم2السوير 12723المثنىذكرحسام سامي كاظم282780

114دبلوم2السوير 12723المثنىذكرحيدر محمد رسول249326

ى جبار هادي282793 115دبلوم2السوير 12723المثنىذكرحسير

هللا كاظم282381 116دبلوم2السوير 12723المثنىذكرعلي خير



117دبلوم2السوير 12723المثنىذكرمصطفى ماجد بشيت249428

118دبلوم2السوير 12723المثنىذكرمحمد باسم عبدالكريم282319

119دبلوم2السوير 12723المثنىذكرمحمد محسن مطير283172

ي327715
120دبلوم2السوير 12723المثنىذكرحمزة محمد منفى

121دبلوم2السوير 12723المثنىذكرمحمد عارف حريجة249065

122دبلوم2السوير 12723المثنىذكرعمار رحمن مهدي552544

123دبلوم2السوير 12723المثنىذكركريم عبدالحر جبير282545

 صالح عبدالعالي282375
124دبلوم2السوير 12723المثنىذكرمصطفى

125دبلوم2السوير 12723المثنىذكرمرتضى جابر خضير258846

126دبلوم2السوير 12723المثنىذكررائد عطيه فرج282175

127دبلوم2السوير 12723المثنىذكراحمد ناجح نارص282698

128دبلوم2السوير 12723المثنىذكرقاسم سلمان هادي552535

ي عبد282605
129دبلوم2السوير 12723المثنىذكرعادل عوين 

130دبلوم2السوير 12723المثنىذكرعلي فليح حسن513822

131دبلوم2السوير 12723المثنىذكرمصطفى محمد عزرال282840

132دبلوم2السوير 12723المثنىذكرحيدر دوي    ج هالوي282517

 والي خضير249048
ى 133دبلوم2السوير 12723المثنىذكرحسير

134دبلوم2السوير 12723المثنىذكرسجاد محمد عزرال283063

135دبلوم2السوير 12723المثنىذكرعلي صباح جفات257573

136إعدادية2السوير 12723المثنىذكرحسن نعيم كاظم473387

137إعدادية2السوير 12723المثنىذكرازهر عاجل عبد283296

138إعدادية2السوير 12723المثنىذكراجمد نايف غالب348959

139إعدادية2السوير 12723المثنىذكرسجاد علي محمد283214

140إعدادية2السوير 12723المثنىذكرعلي اديب كامل282322

ى دايخ282750 141إعدادية2السوير 12723المثنىذكرادريس عبدالحسير

هللا عجة283319 142إعدادية2السوير 12723المثنىذكراحمد خير

ي282429
ى
ى جي  داق 143إعدادية2السوير 12723المثنىذكرحسير

144إعدادية2السوير 12723المثنىذكرايهم علي نعيم282157

145إعدادية2السوير 12723المثنىذكركاظم حيدر غازي406895

146إعدادية2السوير 12723المثنىذكرسيف عباس حاجم282668

147إعدادية2السوير 12723المثنىذكركرار حيدر كامل513434

148إعدادية2السوير 12723المثنىذكراحمد صفاء صالح282439

ى كاظم منشد259577 149إعدادية2السوير 12723المثنىذكرحسير

ى عبد282561 150إعدادية2السوير 12723المثنىذكرعلي حسير

151إعدادية2السوير 12723المثنىذكرضياء علي يارس259146

152إعدادية2السوير 12723المثنىذكرصفا يحنر دوهان473417

ي282341
153إعدادية2السوير 12723المثنىذكرعلي اسماعيل راضى

154إعدادية2السوير 12723المثنىذكراميل علي نعيم283335

155إعدادية2السوير 12723المثنىذكرزين العابدين عالء صالح260662

156إعدادية2السوير 12723المثنىذكرخالد عواد حمود282878

157إعدادية2السوير 12723المثنىذكرعلي صالح جاسم282502

158إعدادية2السوير 12723المثنىذكراحمد نجم عبد282779

159إعدادية2السوير 12723المثنىذكراحمد عبداللطيف ثامر537752

160إعدادية2السوير 12723المثنىذكرعلي حيدر محمد487749

ي282553
161إعدادية2السوير 12723المثنىذكرمحمد عبدالحسن حسوبى



162إعدادية2السوير 12723المثنىذكرعباس ناظم نعيم259915

 علي عوض327856
ى 163إعدادية2السوير 12723المثنىذكرحسير

164إعدادية2السوير 12723المثنىذكرحمود عبدالرضا فجيج259309

165إعدادية2السوير 12723المثنىذكرامير عواد حمود249441

166إعدادية2السوير 12723المثنىذكرعلي عبد الرحيم جبار537671

167إعدادية2السوير 12723المثنىذكرمحمد قاسم جبير283091

168إعدادية2السوير 12723المثنىذكرمؤتمن حيدر كاظم259729

169إعدادية2السوير 12723المثنىذكرعلي احمد محسن328082

ى348247  علي حسير
ى 170إعدادية2السوير 12723المثنىذكرحسير

171إعدادية2السوير 12723المثنىذكراحمد ظاهر ابوخشه282435

172إعدادية2السوير 12723المثنىذكرخالد مثنى غياض282680

173إعدادية2السوير 12723المثنىذكرعلي عبداللطيف ثامر328028

ي هلول282269 174إعدادية2السوير 12723المثنىذكراحمد صي 

175إعدادية2السوير 12723المثنىذكرحيدر زهير فرحان537681

ى282538 ى رحيم حسير 176إعدادية2السوير 12723المثنىذكربنير

ى كاظم258156  حسير
177إعدادية2السوير 12723المثنىذكرمصطفى

178إعدادية2السوير 12723المثنىذكرحيدر صادق علي282393

179إعدادية2السوير 12723المثنىذكرامجد سلمان غريب282477

180إعدادية2السوير 12723المثنىذكرمحمد ابراهيم حمودي282726

181إعدادية2السوير 12723المثنىذكرمحمد علي محمد282417

182إعدادية2السوير 12723المثنىذكرمحمد عقيل عبداالمير473405

183إعدادية2السوير 12723المثنىذكرصادق مانع هلول282390

184إعدادية2السوير 12723المثنىذكرعلي جبار محسن282512

ى هبيش والي282862 185إعدادية2السوير 12723المثنىذكرحسير

186إعدادية2السوير 12723المثنىذكرسعد مسلم نارص281950

187إعدادية2السوير 12723المثنىذكرماهر عقيل عبيد282136

188إعدادية2السوير 12723المثنىذكرامير عالء صالح301670

189إعدادية2السوير 12723المثنىذكرامير عيىس اسماعيل513326

ى391112 ى عالء حسير 190إعدادية2السوير 12723المثنىذكرحسير

ى عبدالحسن طالب282354 191إعدادية2السوير 12723المثنىذكرحسير

192إعدادية2السوير 12723المثنىذكرمحمد مسلم دحلس282798

193إعدادية2السوير 12723المثنىذكرمحمد كريم عيىس282649

194إعدادية2السوير 12723المثنىذكرسجاد علي عبدالخضى282152

195إعدادية2السوير 12723المثنىذكرمصطفى فليح جفات406849

196إعدادية2السوير 12723المثنىذكرميثم ناظم عبد259598

ى282651 197إعدادية2السوير 12723المثنىذكرعلي طالب عبدالحسير

198إعدادية2السوير 12723المثنىذكرحسن عائد مهدي406840

199إعدادية2السوير 12723المثنىذكرعلي فيصل عيدان259804

 سامي كاظم255481
ى 200إعدادية2السوير 12723المثنىذكرمعي 

201إعدادية2السوير 12723المثنىذكرقاسم عبدالحسن طالب282756

202إعدادية2السوير 12723المثنىذكراحمد قاسم جبير283099

203إعدادية2السوير 12723المثنىذكرمخلد عدي كاظم406845

ى شاكر282117 204إعدادية2السوير 12723المثنىذكرشاكر حسير

205إعدادية2السوير 12723المثنىذكرمحمد مكي جبار281891

206إعدادية2السوير 12723المثنىذكراحمد هشام احمد513551



207إعدادية2السوير 12723المثنىذكرمحمدالباقر جابر موات259483

208إعدادية2السوير 12723المثنىذكرمصطفى حامد داخل282189

ى كامل كريم348346 209إعدادية2السوير 12723المثنىذكرحسير

210إعدادية2السوير 12723المثنىذكرعلي نعيم غريب537755

 جابر خضير248940
211إعدادية2السوير 12723المثنىذكرمصطفى

ى عبد عطية348042 212إعدادية2السوير 12723المثنىذكرحنير

213إعدادية2السوير 12723المثنىذكرازهر ناجح نارص260726

214إعدادية2السوير 12723المثنىذكرصادق بديوي مشعب282233

215إعدادية2السوير 12723المثنىذكرمحمد كاظم محمد248743

216إعدادية2السوير 12723المثنىذكراحمد سعود داخل513479

217إعدادية2السوير 12723المثنىذكررضا عادل سوادي282296

218إعدادية2السوير 12723المثنىذكرليث جواد كاظم473337

219بكالوريوس2السوير 12723المثنىذكرماجد عواد حزام282289

220دبلوم2السوير 12723المثنىذكرتميم عبدالجبار بجاي473425

221إعدادية2السوير 12723المثنىذكرخلف صياح فرهود260395

222إعدادية2السوير 12723المثنىذكرميثم مزهر فنجان282626

223إعدادية2السوير 12723المثنىذكرمهدي عبدش حسن248747

ى258745 حنان علي حسير
1بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننى

2بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىرحاب داخل هيل282234

3بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىفرقد داخل هيل282061

4بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىايمان رسول كريدي249003

ى249333 سهيلة علي ياسير
5بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننى

6بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىعروبة قاسم محمد348757

ى249133 هدى علي ياسير
7بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننى

8بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىدنيا جابر هاشم248979

9بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىرواء داخل هيل281930

10بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىاحالم حامد حسون248808

11بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىعذراء باسم مهدي442633

12بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىسارة صالح مهدي282827

13بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىعدوية غازي شبيب348632

ى249340 ميسون علي ياسير
14بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننى

15بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىايناس خضير لفلوف552539

16بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىارساء فارس جعفر554917

17بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىهدى فارس حسن488133

18بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىارساء حسن دبال513860

19بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىاقبال كواك شاهر248975

ى عليوي348126 20بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىسلم حسير

زهراء حسن علي552531
21بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننى

22بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىنوره طالب عبدالخضى327614

23دبلوم2السوير 12723المثنىأننىرونق عمران موس260252

ي طاهر261115
24دبلوم2السوير 12723المثنىأننىبثينه هابى

25دبلوم2السوير 12723المثنىأننىبتول كاظم نعمه473331

ي249141
26دبلوم2السوير 12723المثنىأننىبركات اعطيه حسابى

ين مجيد جبار473412 27دبلوم2السوير 12723المثنىأننىشير

28دبلوم2السوير 12723المثنىأننىنضال عالوي وزير348455



29دبلوم2السوير 12723المثنىأننىايمان فرج عبدالرزاق348224

30دبلوم2السوير 12723المثنىأننىانتصار محمد جهادي348426

31دبلوم2السوير 12723المثنىأننىشذى داهي زغير282895

32دبلوم2السوير 12723المثنىأننىرشا فيصل رضا282039

33دبلوم2السوير 12723المثنىأننىزينب عقيل عبدالكاظم348614

34دبلوم2السوير 12723المثنىأننىسىه غازي مزهر365318

35دبلوم2السوير 12723المثنىأننىماجدة مزهر محمد349100

36دبلوم2السوير 12723المثنىأننىايمان جبير عبد259261

37دبلوم2السوير 12723المثنىأننىزهراء عطية لفلوف283119

بشائر محمد غالي440451
38دبلوم2السوير 12723المثنىأننى

39دبلوم2السوير 12723المثنىأننىزينب علي كاظم255844

40دبلوم2السوير 12723المثنىأننىزينب فالح حسن33367

41إعدادية2السوير 12723المثنىأننىسعدية جودة هليب473432

ى كشيش327381 42إعدادية2السوير 12723المثنىأننىهيفائ حسير

اقبال علي كريم248998
43إعدادية2السوير 12723المثنىأننى

وق نجم خضى473482 44إعدادية2السوير 12723المثنىأننىرسر

ي327904
ى
1ماجستير2السوير 12723المثنىأننىاسماء سفاح الق

2بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىعبير حاكم متعب261916

3بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىزهراء المعنك حامد249458

4بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىترتيل عبدهللا جبار406848

5بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىختام شعالن جياد537672

6بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىسارة مازن عبدهللا282367

7بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىامل هجهوج عدوة261864

8بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىافراح كامل ابهيد513839

9بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىزهراء رحيم خضير248828

10بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىدعاء كاظم مري282186

شيماء صالح عبدالعالي282074
11بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننى

12بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىزهراء بدهي عطشان261959

13بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىاية فيصل عبدالرحمن248965

سحر حميد غالي283275
14بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننى

فرقان علي محمد249314
15بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننى

ى حسن صالح258074 16بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىبنير

17بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىخمائل محسن محل406852

ى عبداوي282686 18بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىكفايه حسير

19بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىزهراء حمودي مهدي260203

20بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىنور محسن جي 282679

21بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىرسل نعيم مجهول248862

ى نجم248919 22بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىرفاء عبدالحسير

ي248961
23بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىعبير ثامر حاسر

24بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىهمسة سعدي حنتوش260122

25بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىورود فاضل جبير249398

26بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىسارة فالح حسن249094

27بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىنور يارس جبار327919

28بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىفجر فيصل خليف256873

ى عبدالرزاق365298 29بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىحوراء حسير



ي شبيب348946 30بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىايمان خير

31بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىغفران عبدالزهرة كرز260045

 علي282769
ى 32بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىهالة حسير

33بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىسارة محسن جي 283205

عتاب محمد غالي248911
34بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننى

35بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىارساء عطاوي ابوزغير249121

36بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىغفران جميل عبيس249241

ي282084 37بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىمنار جمال ناج 

38بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىزهراء احمد حمزة258446

39بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىهدى كامل كريم391217

40بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىفاطمة عبدالكريم عبدهللا260898

41بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىنور فاضل جبير249109

42بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىابتهال صادق حميد283083

ى شاكر248895 43بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىزهراء حسير

44بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىزهراء سعدي حنتوش255764

45بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىوفاء عبدالحمزه فرحان282224

46بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىامال عليوي عزرال256578

47بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىندى كامل كريم282083

فاطمة علي حمدان281997
48بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننى

49بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىارجوان محمد نويحل282539

ي513951
50بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىاسيل ثامر حاسر

51بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىزهراء مهدي نصيف258643

ي364577
52بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىزينب هالل منجى

53بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىنور عبدالمنعم عباس258885

54بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىرضاء عبدالعباس دايخ249473

ي282411
 علي هبابى

55بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىمنى

56بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىزينب عبد عوضي282462

ى فرحان282104 57بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىجوان حسير

ى حميد منشد348186 58بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىام البنير

اق صالح سهر249392 59بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىارسر

60بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىاسماء فيصل حمدان249465

نجاه هاشم غالي249102
61بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننى

62بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىارساء مكي جبار261550

63بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىزهراء كزار عيدان320228

64بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىروى عادل عبد327590

65بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىصابرين حمزة عبداالمير256840

66بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىمشاعل صياد مسير249213

67بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىشهد سعد سالم249228

68بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىمها صباح مشكور249403

69بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىزهراء بهلول برهان248875

مسار حميد غالي282204
70بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننى

71بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىزينب كاظم جنجر327556

72بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىغفران حميد منشد321020

73بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىهدى كاظم جياد248770

74بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىزينب مسلم حمزة259396



ى248900 75بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىنور فاخر حسير

76بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىسماء هشام احمد513577

77بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىزهراء حبيب عبدالرزاق406855

78بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىنور عبدالحسن طالب473440

79بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىفرح فيصل عيدان282161

80بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىزهراء جليل فرج256457

81بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىابتسام فالح عفص248906

82بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىفاطمة حيدر محمد256644

ي55047
83بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىرسل مهند راضى

ي شبيب258113 84بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىوجدان خير

كوثر علي عوض349564
85بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننى

نوف علي خشوش473497
86بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننى

87بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىعشتار حسن علوان282333

ي327936
صبا علي حاسر

88بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننى

89بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىمناهل رزاق جازع249469

ايالف عماد علي248832
90بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننى

 علي249122
ى 91بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىنورالهدى حسير

92بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىايات ناجح نارص248813

93بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىرغدة حمدان جياد327647

94بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىصبا فريد عبدالعزيز391165

ى محمد عزرال282785 95بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىهيلير

96بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىطيبة فيصل عيدان248803

ى محمد عزرال537754 97بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىحنير

98بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىلم حامد داخل328074

99بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىنور رياض خلف258013

100بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىزينب علوان نارص283267

101بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىفاطمة انيس عبدالحسن282423

102بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىاسماء سالم عاجل473169

103بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىحوراء ابراهيم يوسف257730

ى513834 104بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىمروه اياد عبدالحسير

 علي282582
ى 105بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىحوراء حسير

ي259081 106بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىارساء سعد لعين 

107بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىسلوى عبداالمير عبد257167

ي327677
108بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىرسل اسماعيل راضى

االء جفات ولي256932
109بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننى

ى فالح حسن249090 110بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىحنير

111دبلوم2السوير 12723المثنىأننىغدير عباس شهد473401

ى248796 ى كريم حسير 112دبلوم2السوير 12723المثنىأننىحنير

113دبلوم2السوير 12723المثنىأننىسعاد كامل جفات537757

114دبلوم2السوير 12723المثنىأننىمريم عبدالزهرة كرز248869

115دبلوم2السوير 12723المثنىأننىسعاد نعيمه غافل249038

116دبلوم2السوير 12723المثنىأننىزهراء فاضل جاسم473458

117دبلوم2السوير 12723المثنىأننىدعاء عبدهللا عجمي257644

118دبلوم2السوير 12723المثنىأننىرساب جبار محنة258210

زهراء علي عزيز327491
119دبلوم2السوير 12723المثنىأننى



صابرين شامي حسون249009
120دبلوم2السوير 12723المثنىأننى

121دبلوم2السوير 12723المثنىأننىزهراء محمد علوان255728

122دبلوم2السوير 12723المثنىأننىنادية فيصل عيدان282101

123دبلوم2السوير 12723المثنىأننىشهد سعد محمد249019

124دبلوم2السوير 12723المثنىأننىزهراء يارس جبار248818

125دبلوم2السوير 12723المثنىأننىرقية ماجد فيصل327945

ى كاظم ابراهيم537649 126دبلوم2السوير 12723المثنىأننىكي 

127دبلوم2السوير 12723المثنىأننىرباب طوي  هر سوادي249029

128دبلوم2السوير 12723المثنىأننىوفاء محمد عبد282485

ي249413
129دبلوم2السوير 12723المثنىأننىزينب عبدالحسن حسوبى

130دبلوم2السوير 12723المثنىأننىكواكب صالح ناهي259633

ي249320
131دبلوم2السوير 12723المثنىأننىهدى رعد حاسر

132دبلوم2السوير 12723المثنىأننىزهراء سالم هويدي328089

133دبلوم2السوير 12723المثنىأننىخالدة ماجد غزال282627

134دبلوم2السوير 12723المثنىأننىهبة اسماعيل ساجت248884

135دبلوم2السوير 12723المثنىأننىعذراء كاظم حمدان259781

136دبلوم2السوير 12723المثنىأننىرحاب شعالن جياد537674

معالي رزاق جازع260334
137إعدادية2السوير 12723المثنىأننى

حوراء علي محمد391255
138إعدادية2السوير 12723المثنىأننى

يف255423 139إعدادية2السوير 12723المثنىأننىزينب محمد رسر

140إعدادية2السوير 12723المثنىأننىزينب جودت عبدالستار259754

141إعدادية2السوير 12723المثنىأننىسهاد حمودي صياح248843

142إعدادية2السوير 12723المثنىأننىمنار هيثم مهدي249077

143إعدادية2السوير 12723المثنىأننىايات حاتم سدخان473259

144إعدادية2السوير 12723المثنىأننىدعاء حيدر كامل391083

ى كويت رداد283002 145إعدادية2السوير 12723المثنىأننىحنير

146إعدادية2السوير 12723المثنىأننىفاطمةالزهء عبدالكريم عبدالرزاق480411

147إعدادية2السوير 12723المثنىأننىفرح هيثم محسن349582

148إعدادية2السوير 12723المثنىأننىهدى جواد جابر257860

149إعدادية2السوير 12723المثنىأننىزينب زهير هادي255964

150إعدادية2السوير 12723المثنىأننىعهود مهدي كاظم513614

151إعدادية2السوير 12723المثنىأننىايمان ثامر عبداالمير375239

فاطمة علي عبداوي248923
152إعدادية2السوير 12723المثنىأننى

153إعدادية2السوير 12723المثنىأننىزينب ماجد فيصل349001

ي دوهان258950
154إعدادية2السوير 12723المثنىأننىزهراء هابى

155إعدادية2السوير 12723المثنىأننىشكران كاظم جليل282218

156إعدادية2السوير 12723المثنىأننىزهراء محسن عبيد256754

ى سلبوح249099 157إعدادية2السوير 12723المثنىأننىزينب حسير

158إعدادية2السوير 12723المثنىأننىزهراء كامل كريم406897

فاطمة علي نافع248779
159إعدادية2السوير 12723المثنىأننى

160إعدادية2السوير 12723المثنىأننىابتسام رمضان هالل261350

161إعدادية2السوير 12723المثنىأننىزمن كامل محمد260300

162إعدادية2السوير 12723المثنىأننىاطياف عبدالرضا فجيج259231

163إعدادية2السوير 12723المثنىأننىحوراء نعيم كاظم513388

164إعدادية2السوير 12723المثنىأننىخديجة عدنان خليف261671



165إعدادية2السوير 12723المثنىأننىجمانة سعد سالم488149

166إعدادية2السوير 12723المثنىأننىهبة سعد سلمان249071

167إعدادية2السوير 12723المثنىأننىيشى ناظم زويد281847

168إعدادية2السوير 12723المثنىأننىكوثر حسن كاظم249308

169إعدادية2السوير 12723المثنىأننىشهد مثنى اسماعيل260079

170إعدادية2السوير 12723المثنىأننىنور هيثم مهدي249082

171إعدادية2السوير 12723المثنىأننىشفاء عبداالمير جبار282500

172إعدادية2السوير 12723المثنىأننىايالف مهدي صالح282923

سماء علي محمد261504
173إعدادية2السوير 12723المثنىأننى

174إعدادية2السوير 12723المثنىأننىصفا صالح مهدي258544

175إعدادية2السوير 12723المثنىأننىنبا ماجد فيصل348140

فاطمة علي ذجر327989
176إعدادية2السوير 12723المثنىأننى

177إعدادية2السوير 12723المثنىأننىرواء معنك حامد256999

178إعدادية2السوير 12723المثنىأننىنور حسن خضير249218

179إعدادية2السوير 12723المثنىأننىاالء صادق نغيمش282098

180إعدادية2السوير 12723المثنىأننىايات رياض خلف260497

181إعدادية2السوير 12723المثنىأننىمنار حسن خضير261584

182إعدادية2السوير 12723المثنىأننىورود مهدي كاظم513532

183إعدادية2السوير 12723المثنىأننىشفق سعد سالم348087

184إعدادية2السوير 12723المثنىأننىسارة عامر جبار256144

185إعدادية2السوير 12723المثنىأننىوسن مجيد جامل282192

186إعدادية2السوير 12723المثنىأننىفاطمة بهلول برهان256025

187إعدادية2السوير 12723المثنىأننىعال حسن علوان282590

188إعدادية2السوير 12723المثنىأننىرسور فالح عبدالحسن282394

189إعدادية2السوير 12723المثنىأننىسارة فيصل حمدان261811

ي شبيب348914 190إعدادية2السوير 12723المثنىأننىعهود خير

191إعدادية2السوير 12723المثنىأننىزهراء سعد سالم282753

192إعدادية2السوير 12723المثنىأننىجنان عدنان خليف261722

193إعدادية2السوير 12723المثنىأننىهدى رسول هاشم328045

194إعدادية2السوير 12723المثنىأننىارساء احمد كريم256331

195إعدادية2السوير 12723المثنىأننىعذراء امير نعيم256277

196إعدادية2السوير 12723المثنىأننىزينب محمد غالي282456

197إعدادية2السوير 12723المثنىأننىبراء محمد عزرال282970

198إعدادية2السوير 12723المثنىأننىزينب عبدالكريم عبدهللا348655

199إعدادية2السوير 12723المثنىأننىزينب جابر حمود282674

200بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىحنان جميل محمد406843

201بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىزهرة محمد حلو249291

202بكالوريوس2السوير 12723المثنىأننىندى عبدالستار عبدالرزاق513957

203دبلوم2السوير 12723المثنىأننىسوزان سعيد خضير261999

ابتسام علي جاسم283145
204إعدادية2السوير 12723المثنىأننى

205إعدادية2السوير 12723المثنىأننىزهره عبدالخضى طعيمه249461

1ماجستير2القشلة 12725المثنىذكراحمد خلف خضير536256

2ماجستير2القشلة 12725المثنىذكرعقيل جبار رهيف329262

3دبلوم عالي2القشلة 12725المثنىذكرعالء شاكر مرهج328929

4دبلوم عالي2القشلة 12725المثنىذكركرار حمزه محمد161921



ى161946 5بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعباس صخير حسير

6بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكررائد موس وناس161922

7بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعلي طالب كاظم187092

ى131961 8بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكركاظم محمد حسير

9بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرقيس عبدالعالي مطر329126

10بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكراحمد كاظم مري162081

11بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرراسم عكل عبدالكريم162169

ى ورد328947 12بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرضياء عبدالحسير

13بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرباسم قنديل مزهر162085

14بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرداود سلمان جاسم161928

15بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكركفاح حسن علي162088

16بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرتوفيق عباس جعيول162050

17بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرسعد عوض كاظم185030

18بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعلي احسان الدين كاظم161929

19بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرصدام عبدالساده مري161936

20بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرحمد دعبول مهاوش329246

21بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعلي فالح جي 329309

22بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرفالح حسن عذاب161989

ي162208
23بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكررائد حسن باسر

24بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرحيدر محمد حنف536447

ى329195 25بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكراياد فاضل ياسير

26بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرحيدر صي  علي536261

27بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكراحمد حمزة نصيف113733

28بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعلي ابراهيم فيصل162163

س475942 29بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرسليم زغير رصى

30بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكراحمد نزار عبدالصاحب328808

31بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكراحمد كاظم حمزة329094

32بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعلي عبدالجاسم نعمة536376

ى طحيور162075 33بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكراحمد حسير

34بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكركرار جبير عويز162102

35بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرضياء جبار رهيف162094

ي162135 36بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرمحمد عادل ناج 

37بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعلي جمعة عبد330998

ي منشد406875
38بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكركرار راضى

 خضير مسير552398
39بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرمصطفى

40بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرمصطفى محسن هجان346125

41بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرسجاد خضير مسير552413

42بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرغيث قاسم شناوه161932

43بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكركرار رحال مري187061

ى161975 ي طالل حسير 44دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرعبدالنن 

ى161954 45دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرفاطمة كريم حسير

46دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرسعد رحيم علوان345994

ي محمود329391 47دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرماجد ناج 

48دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرجاسم محمد كاظم161920

 علي161993
ى 49دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرحيدر حسير



50دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرنزار عبدالعباس حمود475921

51دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرحيدر مبارك برغش536264

52دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرمحمد ساجت علي162100

53دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرماجد لفته جثير162091

ى زوير161925 54دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرعالء حسير

55دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرعماد كاظم شهيد536272

56دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرتراث فاهم جبار187075

57دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرمحمد ثجيل بطيلي329344

58دبلوم2القشلة 12725المثنىذكراحمد باسم قنديل162159

59دبلوم2القشلة 12725المثنىذكراحمد قاسم عبدالعباس161983

ى331060 60دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرعقيل كاظم حسير

ى عماد مجيد161935 61دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرحسير

62دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرتيسير صالح مصوة161943

 علي طالب329133
ى 63دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرحسير

ى ذياب سوادي536271 64دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرحسير

ي عبدهللا162017
65دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرسعد راضى

66إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرثائر مردان يونس162096

67إعدادية2القشلة 12725المثنىذكركامل عبد لهمود162480

 علي161926
ى 68إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرمحمد حسير

69إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرعبدالكاظم علي وضح536269

70إعدادية2القشلة 12725المثنىذكراحمد فليح كشيش329316

ى نعمة مهدي161937 71إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرتحسير

72إعدادية2القشلة 12725المثنىذكراحمد حيدر مرتضى346070

1ماجستير2القشلة 12725المثنىذكراحمد رسول كريم162044

2بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرخليل عالوي ناهي162436

3بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكركرار قاسم عبد329288

4بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعبدهللا جعاري طعمه328835

5بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكركرار علي مصحب162432

6بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعبدهللا عباس حمود475929

7بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعواد سوادي برغش397510

ي162414
 
8بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكركرار اياد رزوق

 خطار كاولي256405
ى 9بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرحسير

10بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعلي كامل مشكور475940

11بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرمحمد حامد حيدر185007

12بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعلي فليح عبادي162058

13بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرمحمد شنان رسول536458

14بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرضياء كريم عبد162451

ى صيوان256071 15بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرفاضل حسير

16بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكراحمد حازم محمد331127

17بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكراحمد عبدالحسن حمود186076

18بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعلي محمد خيون162024

19بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكراكرم بهلول ثامر555785

20بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرمحمد نزار كيون162216

21بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعلي شاكر محمد162023

22بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعلي محمد كصير162065



 علي عبدالرزاق162048
ى 23بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرحسير

ي فليح162425
24بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعباس شمجى

25بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعلي عماد هادي185125

26بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرهشام نارص عبد162021

ي162032 27بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرمهند ستار زاج 

28بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكراسعد عطية حدران329385

29بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعلي خليف راشد162403

30بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرمصطفى امجد منعيى162370

31بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرزهير رحيم عاجل536252

32بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرلطيف علي كريم162399

33بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرحيدر جبير عويز162039

34بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرايمن عبدالحميد جياد331101

35بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعلي عدنان كريم186002

ي طالل185182 36بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعلي عبدالنن 

37بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعباس فاضل عبدزيد513359

38بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكراحمد عواد جبار346056

ي صلهام346154
39بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرسجاد ماسر

ى329296 40بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكراحمد غانم حسير

ى هربود162052 41بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرسجاد حسير

42بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرسعد نعيم حمزة329274

43بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعلي عبدالرضا راشد162223

44بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرمحمدعلي نجاح جادر329114

ير406885 ى 45بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرسعدون ثجبل خيى

46بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرمرتضى باسم عبداالمير162419

ى سعيد سوادي162237 47بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرحسير

48بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعبدهللا عامر عودة331116

ي162070
 علي منفى

ى 49بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرحسير

50بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرحاتم كريم حمزة162383

51بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرمحمد قاسم حسن329077

52بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعماد عايد عناد329363

53بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرمحمد رسول كريم185195

54بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرمجبل سوادي برغش397550

55بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعون منصور قصة162205

56بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرفالح حسن عوض162397

57بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكراثير عادل عذاب185246

58بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرقاسم شالكة كشيش331033

59بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرفرح عبدالكاظم علي536400

60بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكروسام سعيد سوادي162036

ى نارص331163 61بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكراحمد حسير

62بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرسالم عبدهللا كاظم185263

63بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرعلي كريم جي 331421

64بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرمصطفى قاسم عبدالعباس329237

65دبلوم2القشلة 12725المثنىذكراحمد محمد صي 162034

66دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرغزوان علي حميد162067

ى فاضل162042 67دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرصباح تحسير



 علي جنجر476482
ى 68دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرحسير

ي صلهام329332
69دبلوم2القشلة 12725المثنىذكراحمد ماسر

70دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرعلي سلمان جاسم187088

71دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرجهاد عبدالكريم كايم162375

ي شهد185205 72دبلوم2القشلة 12725المثنىذكراحمد ناج 

73دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرمحمد جاسم دايم329148

74دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرحاتم عطيه كاولي328988

75دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرمحمد باسم مطرود162408

ي185214
76دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرسعد كريم هابى

77دبلوم2القشلة 12725المثنىذكركرار كاظم هالل536274

78دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرمصطفى سالم محمد162049

79دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرسحر كاظم محمد135096

80دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرعلي كريم عباس184999

81دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرحيدر كريم طناك162230

82دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرحسن عايد عناد329368

83دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرمحمود عباس جابر186067

84دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرعلي نارص فياض186049

85دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرفهد نعيم حمزه185118

86دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرمحمد كريم حمزه162028

87دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرامير علي جياد185115

88دبلوم2القشلة 12725المثنىذكراحمد عطية منشد281942

89دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرحيدر علي ثجيل329300

90إعدادية2القشلة 12725المثنىذكراحمد رسول جياد476515

91إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرمهتدي رسمي جواد329030

ى محمد جباري185185 92إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرحسير

93إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرشاكر محمود حسن255567

94إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرمجيد عماد مجيد184996

ى جابر185121 95إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرعلي حسير

96إعدادية2القشلة 12725المثنىذكراحمد كريم عطشان331451

ى محمد كريم536424 97إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرحسير

98إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرابراهيم رضا عباس162105

99إعدادية2القشلة 12725المثنىذكراحمد جميل عبدالمهدي187099

100إعدادية2القشلة 12725المثنىذكركرار عبدالواحد حسن346016

101إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرمحمد صباح عبداالمير346144

102إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرعلي عبد هالل536276

103إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرحيدر رزاق عبد555050

104إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرجعفر عدنان هالل475946

105إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرحيدر عبدالواحد حسن346014

106إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرمحمد جمال حنتوش555041

ى هربود161948 107إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرعلي حسير

108إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرمحمد صالح كشيش162242

109إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرجعفر خضير سوادي331245

ى عبدالحر مصوة346098 110إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرحسير

111إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرباسم هول برغش187052

112إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرعمار صالح عطشان185184



113إعدادية2القشلة 12725المثنىذكركرار علي شنان185175

114إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرعلي نزار عبدالصاحب185164

115إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرصابر عالوي درويش185090

116إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرمشعل فرحان نايف185151

117إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرالمرتضى رسمي جواد329012

118إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرمحمد نعمان حسن185128

119إعدادية2القشلة 12725المثنىذكريارس عطيه منشد186082

ى346129 120إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرمحمد عبدهللا حسير

121إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرحسام سعيد سوادي536439

122إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرحسن عبد هالل536250

123إعدادية2القشلة 12725المثنىذكراحمد صادق حامد185191

124إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرسلطان صالح محمد488385

125إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرنشمي عمار سعد162073

ى عزوز186058 126إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرمحمد حسير

ي329091
127إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرمرتضى عدنان هابى

128إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرعبدهللا كريم عبد185199

129إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرمنتظر لحم فهد185188

130إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرمصطفى باقر داخل185269

131إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرعمران كماز عبود329071

 علي جنجر346002
132إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرمرتضى

133إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرجاسم محمد والي185012

ي329338
ي عدنان هابى

134إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرهابى

135إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرعهد سامي دحام119739

136إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرعلي عبدالكاظم علي536415

ى كريم جي 185003 137إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرحسير

138إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرحيدر جبار ظاهر185257

139إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرهادي محمد جحيل476403

140إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرعباس مطرود عبدالسادة186079

141إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرتكليف علي كريم185116

142إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرعلي ستار اليذ185112

143إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرمنتظر حازم محمد331283

144إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرحسن هادي علوان185124

ى علكم162247 145إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرمحمدباقر حسير

146إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرامير حمزه جاسم329357

147إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرعلي موس عطية161950

148إعدادية2القشلة 12725المثنىذكراحمد علي صالح186080

149إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرعباس رزاق حميد185229

ى خضير سوادي346087 150إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرحسير

151إعدادية2القشلة 12725المثنىذكراحمد صالح عطشان185149

152إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرمنتظر صالح عبداالمير346022

153إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرسجاد صباح مظلوم346006

154إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرعباس جبار رب  ح406876

155إعدادية2القشلة 12725المثنىذكراحمد خضى لفته397442

156إعدادية2القشلة 12725المثنىذكراحمد عدنان هالل476447

ى عامر مدلول185013 157إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرحسير



158بكالوريوس2القشلة 12725المثنىذكرماجد عبد سلمان162388

159دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرمؤيد كاظم حمادي185224

ى162062 160دبلوم2القشلة 12725المثنىذكرتكليف جبار حسير

161إعدادية2القشلة 12725المثنىذكررياض مطرود عبدالسادة406874

ى حامد حيدر185211 162إعدادية2القشلة 12725المثنىذكرتحسير

1بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىصباح علوان سوادي162143

2بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىشيماء محل عبد162184

3بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىايمان عبدالرضا عبد328824

4بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىاسماء محل عبد162474

5بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىزينة هالل هيجل329405

6بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىعدويه جابر جياش188030

حنان ارحيم علي161940
7بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننى

 عبدالكاظم علي539649
ى 8بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىحنير

9بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىاديان محسن منشد552424

10بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىارساء فاضل كركة397480

11بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىمنار عبد هالل536258

ى طحيور162018 12بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىزهراء حسير

13بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىسارة مهدي رمان346020

14بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىهدى حرب جاسم552433

يف منديل475960 15دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىفريال رسر

ي طواش162198 16دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىازهار ناج 

17دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىسعديه كريم حبيب328797

18دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىنجالء مسلم فرحان162462

19دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىوحيدة علوان عزوز162155

20دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىحنان محمد عبدالحميد162080

21دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىدالل هادي فرهود161944

22دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىيشى عليوي جنحيت329048

23دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىحنان خضير عزوز162150

24دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىهالة مؤيد هاشم161919

25دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىامال عبدالرضا عزوز162455

26دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىشيماء علوان عزوز162173

ي شناوة488379 نجيحة عبدالنن 
27إعدادية2القشلة 12725المثنىأننى

28إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىارساء عدنان شاكر162177

1بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىاالء محمد حمود161911

2بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىغفران خضير عزوز162122

3بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىلينا خالد مطر185064

4بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىزهراء سالم جفجير329171

ى261620 5بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىهاجر جابر حسير

6بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىحنان حادي جدعان185033

7بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىبتول نعمة عبدهللا162440

8بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىايناس مسافر محمد161900

9بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىسهام سعيد جبار162006

10بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىهديل شاكر حمد475954

11بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىهديل باسم جليل185069

12بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىفاطمة محسن داخل406882



13بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىهناء كريم كاظم184986

14بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىمنتىه عبداالمير عوض555031

15بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىهدى عبدالرزاق فاضل162349

ي جباري331369
ى
16بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىفاطمة عوق

17بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىوسن ناظم محمد162341

18بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىزينب كريم صكر329305

19بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىاساور شاكر محمد406877

20بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىسوسن كامل حسن185015

21بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىمنى ناظم محمد162446

22بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىدعاء عبدالسادة نجم406879

23بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىابتسام كاظم هالل161988

24بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىايمان كريم عبدهللا162077

25بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىسارة مهدي ثجيل162252

26بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىفاطمة وعد فضالة329373

27بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىحسناء كاظم بشير331200

28بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىضفاف ثامر خطار327292

29بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىصابرين كاطع فرج329129

30بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىحنان صباح جبار346044

ي طالل161902 غفران عبدالنن 
31بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننى

32بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىايالف كريم فرهود554896

33بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىشفاء حمزه غازي329395

ي حسن162000
34بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىافراح راضى

35بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىعذراء شعيوط نهاب281979

رباب غازي علي161906
36بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننى

عذراء مهند عبدعلي161892
37بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننى

38بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىداليا قاسم نعيمة161894

39بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىدعاء خضير عزوز162106

40بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىهدى وعد فضالة329410

41بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىغفران فاضل طه186083

42بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىزينب ماجد فاضل161884

43بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىنور عبدهللا كاظم162128

44بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىهيام هالل جهادي185050

45بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىغفران فرج ساري397416

46بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىزهراء خضير محمد161899

47بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىكوثر محمد صي 185083

48بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىنورالهدى ناظم هاشم185106

49بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىمروة محمد كصيد329021

50بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىسج  مؤيد عبدالكريم161995

51بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىحنان لفته عبد162332

52بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىشهد محمد كريم329328

53بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىعلياء عبدالرضا عبد162131

54بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىدعاء جبار رهيف406883

55بكالوريوس2القشلة 12725المثنىأننىنور مسلم كامل186094

ين كاطع فرج346030 56دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىشير

57دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىايمان محمد جاسم185139



58دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىازهار حمزه مصعط328962

59دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىنشين كاطع فرج329349

60دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىرجاء عبدالباري طعمة161916

61دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىهدى ابراهيم فنجان186092

ى346007 62دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىوديان عقيل حسير

63دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىنرمان رائد حمزة186085

64دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىدعاء قاسم نعيم162014

اس نجم عبداالمير162392 65دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىني 

66دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىايمان خضير عزوز162011

ى احمد162265 67دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىشهد امير

ي طالل161907 حنان عبدالنن 
68دبلوم2القشلة 12725المثنىأننى

69دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىاسمهان خضير عزوز162363

ي نارص329323
70دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىايناس راضى

وق مهند عبدعلي161890
71دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىرسر

72دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىاسماء جاسم مري161910

73دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىرقية نعمة عبدهللا185091

74دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىوديان خضير عزوز162336

75دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىازهار كاظم هالل161987

76دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىنور نعمة عبدهللا162325

77دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىصابرين علوان عزوز185132

78دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىنور فاضل مطرود161896

79دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىعذراء خضير عبد329353

80دبلوم2القشلة 12725المثنىأننىنور وعد فضالة397674

81إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىعذراء عباس صخير346132

ي نارص345998
82إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىزينب راضى

83إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىنور حسن صبار186093

ي حسون فرهود185071
84إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىتهابى

ى397722 85إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىزهراء كامل حسير

86إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىحوراء طالب عبد162356

87إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىغصون خضير عزوز185022

88إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىزينب وعد فضالة329381

89إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىزينب كريم كشكول162287

90إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىزهراء كريم كاظم331083

 سامي كريم186095
91إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىلبنى

92إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىزهراء حسن ديوان185075

93إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىنور باسم جليل186091

94إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىغيداء جميل عبدالمهدي185059

95إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىزهراء عبداالمير عوض185020

ي شهد186088 96إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىزينة ناج 

97إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىمريم جبار كصير185102

98إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىغفران محمد ساجت185031

ي161905
99إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىتحرير عبدالزهرة داسر

ي محمد غالي162259
100إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىتهابى

101إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىرقية ماجد عبد185043

102إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىانغام جميل عليوي346035



103إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىايات مسلم كامل185018

104إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىطيبة حرب جاسم536363

105إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىزينب علي طالب346005

ى محسن جهيد186096 106إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىحنير

107إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىتبارك باسم مطرود186090

108إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىاشواق محمد ساجت185024

ى عزوز185143 109إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىفاطمة حسير

110إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىاسماء حمزة جاسم397592

111إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىهدى محمد شناوة161904

112إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىزهراء جعفر عبدالمحسن185056

113إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىزهراء خالد مطر161997

114إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىغدير فالح لفته346094

زهراء عطية كاولي329041
115إعدادية2القشلة 12725المثنىأننى

116إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىامال عبدالرضا عبد185026

117إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىميثاق حمزه محمد186098

118إعدادية2القشلة 12725المثنىأننىانتظار عبدالرضا عبد397640

1ماجستير2المهدي12727المثنىذكركرار فالح جوان535217

2بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرهادي ابراهيم جي 378100

3بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرناجح صكبان محسن212237

4بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرفهد سالم جي 183737

5بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرهادي رحيم حمد212235

6بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرساير فنجان حتات193587

7بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرمجيد خواف جي 330692

8بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرصباح حمزه كاظم330678

9بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرصباح صكبان محسن330635

10بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكركامل زباله كشيش183639

11بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرنافع موس مهير378057

12بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرعبدالمهدي صالح سالم183831

13بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرعمار فرحان جحيل330363

14بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرحسام طالب بانوشة183679

15بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرباقر لطيف حمزة554943

16بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرحماد مخخ كالب183762

17بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرحبيب كاظم عواد193827

18بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرمنصور عبادي بجاي183692

19بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرسعد ادهام ابوحسنه476362

20بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرعباس جواد عبدهللا479664

21بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرجاسم محمد والي183732

22بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكراحمد فرحان عبدالكريم183714

23بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرعالء جبار رهيف535243

24بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرمحمد فرحان جحيل183742

25بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرضياء يوسف جزال183670

26بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرصالح مهدي حتات190223

ى عطشان جحيل190231 27بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرحسير

28بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرسعد فهد غصاب535214

29بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرحسن عطشان جحيل330434



30بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرعلي عبدنور نواف378093

31بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكربسام نافع موس212243

32بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرعمار جدعان حسن183833

33بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرحيدر لهمود ابراهيم183850

34دبلوم2المهدي12727المثنىذكرمحمد مدفون جي 183650

35دبلوم2المهدي12727المثنىذكرمهدي رجا جحيل183715

36دبلوم2المهدي12727المثنىذكرعوض محمد مدفون183717

37دبلوم2المهدي12727المثنىذكرجميل حاكم مدفون330617

38دبلوم2المهدي12727المثنىذكرصباح عواد عزيز190158

39دبلوم2المهدي12727المثنىذكرحمد جفات مدفون183592

40دبلوم2المهدي12727المثنىذكرفراس زحزي    ح صكبان183563

41دبلوم2المهدي12727المثنىذكرمراد كاظم عواد535183

42دبلوم2المهدي12727المثنىذكراحمد ملحان هكي 330650

43دبلوم2المهدي12727المثنىذكرتركي عبدالرضا ضيدان183706

44دبلوم2المهدي12727المثنىذكرعلي خلف مناع183619

45دبلوم2المهدي12727المثنىذكرسعد حميد كاظم183552

46دبلوم2المهدي12727المثنىذكرجبار حسن ابوعنشه190131

47دبلوم2المهدي12727المثنىذكرضياء شنان مهدي183719

48دبلوم2المهدي12727المثنىذكرمحمد راجف عاجل330559

49دبلوم2المهدي12727المثنىذكرسعد فايز عبد475157

ى بجاي405240 50دبلوم2المهدي12727المثنىذكرمعل عبدالحسير

51دبلوم2المهدي12727المثنىذكربدر فرحان محان535187

ي552371
52دبلوم2المهدي12727المثنىذكرمهدي حسون كاسر

53إعدادية2المهدي12727المثنىذكرقاسم عطشان حزام405255

54إعدادية2المهدي12727المثنىذكرجبار مياح وثيج476385

55إعدادية2المهدي12727المثنىذكراسعد زحزي    ح صكبان183676

56إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمحمد فرحان محان535359

1ماجستير2المهدي12727المثنىذكراحمد عبدالحسن صنهات193880

ى بجاي405197 2بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرصالح عبدالحسير

ى جابر سالم405214 3بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرحسير

4بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرقائد لفته زوه189855

5بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكركرار عودة جبير193812

ى بجاي فرحان190153 6بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرحسير

7بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرسالم كاظم كشيش183836

8بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرمحمد لطيف جالب189733

9بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكركرار كريم زوة193929

10بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرعماد نايف تركي183647

11بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرماهر موحان علي330642

12بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكروليد سليم عزال330427

ى لطيف حمزة554937 13بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرحسير

14بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرقاسم علي ملوح183658

15بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرمحمد فالح عطية189704

16بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرسجاد قاسم نهير189838

17بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرحيدر عبدنور نواف189728

ي بكان535220 18بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكراكرم خير



19بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرساير صاحب نارص183570

20بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرباسم فهد عجة475088

21بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرراتب صالح عبدالحمزة189986

22بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرابراهيم كاظم سلمان405185

23بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرفيصل محمد مزعل330671

24بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكروليد جعفر كاظم183633

 علي محمد193948
ى 25بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرحسير

26بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكراكرم سعد ادهام190263

27بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرعلي سفر حاكم183787

28بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرحيدر حامد مزعل330568

29بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكراحمد عبدهللا عجة476379

30بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكربشير موحان علي330414

31بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرمحمد حسن ابو عنشة189920

32بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرفهد رحيم عصيود193665

33بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرفهد جبار مكصود189844

34بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكراحمد عبداالمير ريكان193936

35بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكررافع فليح عبادي193932

36بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرعلي فليح جيثوم183567

37بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكراسعد قاسم بري    ج193916

38بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرناجح حميد خواف183655

ي محمد190201 39بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكراحمد خير

40بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرمخلص فايد بكان183741

41بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرسالم سعد مكصود183845

42بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرمحمد فضل عبد المهدي330387

43بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرمناهل عايش عبادي535200

44بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرصالح صباح صكبان330403

45بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرجابر عبدهللا شهيب535603

46بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرعامر جاسم عبطان194208

ى189870 47بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكروسام علي حسير

48بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرعمر لفته صاحب193356

49بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكراحمد مثقال اريحل189912

50بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرمارد نايف تركي189846

51بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرعالء عايش عبادي535227

ى330464 52بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرابراهيم جزال حسير

53بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرحليم حميد زبيدي190180

54بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرقاسم غانم رشاش189734

55بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرعلي صالح كالب183747

ى عبدهللا غالي189841 56بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرحسير

57بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرمحمد صالح دخيل189686

58بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرمحمد هالوي عبدالعباس183599

59بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرفيصل فهد غصاب189730

60بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرصياح عواد عزير193394

61بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرعبدالواحد عبدالحر نبهار183824

62بكالوريوس2المهدي12727المثنىذكرنور ناجح صكبان183752

63دبلوم2المهدي12727المثنىذكرباسم مدفون جي 193894



 علي عودة183561
64دبلوم2المهدي12727المثنىذكرمرتضى

65دبلوم2المهدي12727المثنىذكرسعد ساجت عبدعلي190205

66دبلوم2المهدي12727المثنىذكرحسن عبادي بجاي190001

67دبلوم2المهدي12727المثنىذكرعباس كصاد حميد330717

68دبلوم2المهدي12727المثنىذكرباقر سعد ادهام190246

69دبلوم2المهدي12727المثنىذكرعادل شنان جواد194222

70دبلوم2المهدي12727المثنىذكراسامة عبود خليف535401

71دبلوم2المهدي12727المثنىذكركرار حمدان فاضل193815

72دبلوم2المهدي12727المثنىذكرخالد فاخر حمزه193852

73دبلوم2المهدي12727المثنىذكرفائز عبد شهد190014

74دبلوم2المهدي12727المثنىذكرحيدر جابر سالم183642

75دبلوم2المهدي12727المثنىذكرعالء فايد بكان189668

76دبلوم2المهدي12727المثنىذكرعلي جابر سالم405204

77دبلوم2المهدي12727المثنىذكرعادل كماز عكل190241

78دبلوم2المهدي12727المثنىذكرمحمد سماري لصلوص183588

79دبلوم2المهدي12727المثنىذكرحازم محمد عاجل183801

ى جفات330667 80دبلوم2المهدي12727المثنىذكرعلي حسير

81دبلوم2المهدي12727المثنىذكركرار كاظم جدعان193861

82دبلوم2المهدي12727المثنىذكرسجاد نعمة بشير535235

83دبلوم2المهدي12727المثنىذكرماجد رحيم عبدالرزاق183739

84دبلوم2المهدي12727المثنىذكرمحمد رسول عبدهللا190354

85دبلوم2المهدي12727المثنىذكراحمد رضا لصلوص194212

86دبلوم2المهدي12727المثنىذكرسعد حنون واجد193499

ى خلف مناع190315 87دبلوم2المهدي12727المثنىذكرحسير

ي بكان535203 88إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمنور خير

89إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمسلم فرحان جحيل378063

90إعدادية2المهدي12727المثنىذكرقاسم عوض عبادي193378

91إعدادية2المهدي12727المثنىذكرهيثم سجاد كاظم193537

92إعدادية2المهدي12727المثنىذكرظاهر فالح مرسال330580

93إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمسير عبدعلي عبدهللا189959

94إعدادية2المهدي12727المثنىذكرحسن عنيد واجد189891

95إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمحمد جالب ابوحسنه535354

96إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمحمد كماز عكل190162

97إعدادية2المهدي12727المثنىذكرعلي محمد هالسة190272

98إعدادية2المهدي12727المثنىذكرطاهر كاظم مدلول189929

99إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمحمد عبد فنجان330527

100إعدادية2المهدي12727المثنىذكرسعدون جابر رحيم183668

101إعدادية2المهدي12727المثنىذكرعبدالهادي نايف كاطع190341

ي189889
102إعدادية2المهدي12727المثنىذكرابراهيم جابر حسوبى

103إعدادية2المهدي12727المثنىذكرصالح رزاق موجد183582

104إعدادية2المهدي12727المثنىذكرعباس عبد فنجان330517

ى جزال190184 ى ياسير 105إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمعير

ي بكان535473 106إعدادية2المهدي12727المثنىذكرعلي خير

107إعدادية2المهدي12727المثنىذكرعمران جداح غزاز405271

108إعدادية2المهدي12727المثنىذكرصادق عبداالمير مشاري535492



109إعدادية2المهدي12727المثنىذكرحسن كماز عكل330685

110إعدادية2المهدي12727المثنىذكرحيدر نعيم داخل190237

111إعدادية2المهدي12727المثنىذكربارق حاكم سماوي190166

112إعدادية2المهدي12727المثنىذكرعلي مثقال اريحل193881

113إعدادية2المهدي12727المثنىذكربدر قاسم عطشان405264

114إعدادية2المهدي12727المثنىذكرهاشم صباح عواد193403

115إعدادية2المهدي12727المثنىذكرصالح حيدر جريمخ189865

116إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمحمد قاسم عايد535458

ى189966 117إعدادية2المهدي12727المثنىذكرحمد رب  ح حسير

118إعدادية2المهدي12727المثنىذكرفيصل عزيز جي 193509

119إعدادية2المهدي12727المثنىذكرهاشم كالف شياع330329

120إعدادية2المهدي12727المثنىذكرفالح مهدي نواف183674

121إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمصطفى عامر مزهر189998

شاب330355 122إعدادية2المهدي12727المثنىذكرحميد اركان رسر

123إعدادية2المهدي12727المثنىذكرغانم حسن مرسال183767

124إعدادية2المهدي12727المثنىذكرسلمان هادي عطشان378137

125إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمحمد حنوف واجد194219

126إعدادية2المهدي12727المثنىذكرحيدر يوسف هاتف189893

127إعدادية2المهدي12727المثنىذكرعبدهللا راتب ارجيوي190218

128إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمسلم حيدر جريمخ189868

129إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمحمد خلف مروي190332

130إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمهدي خليف مشاري535443

131إعدادية2المهدي12727المثنىذكربراك فالح طحيور190227

132إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمهدي سعود وثيج183558

133إعدادية2المهدي12727المثنىذكرحسن والي مزعل183659

ى كالف شياع330722 134إعدادية2المهدي12727المثنىذكرحسير

135إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمداور عكل سعيدان183664

136إعدادية2المهدي12727المثنىذكرعبدالمحسن رحيم عبدالرزاق190346

137إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمالح عواد عزير193533

138إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمنقذ قاسم رحيم189874

139إعدادية2المهدي12727المثنىذكرعلي عبدالحمزة عبدهللا190066

ي عباس193871 140إعدادية2المهدي12727المثنىذكرادريس رج 

141إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمنتظر حامد مزعل535432

142إعدادية2المهدي12727المثنىذكرعبدالرضا رسول محمد475131

143إعدادية2المهدي12727المثنىذكرحاكم عبدعلي عبدهللا189962

144إعدادية2المهدي12727المثنىذكرعلي عايد عطشان330551

145إعدادية2المهدي12727المثنىذكرسعد تركي عطية189727

ان نوري189861 146إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمحمد خير

147إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمنتظر عواد عزير193463

148إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمحمد صباح عواد193422

149إعدادية2المهدي12727المثنىذكرعبدهللا مثقال اريحل378125

150إعدادية2المهدي12727المثنىذكرقائد فنجان فيصل193943

151إعدادية2المهدي12727المثنىذكرعقيل فرحان ملوح378013

152إعدادية2المهدي12727المثنىذكراحمد عواد محسن193820

153إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمحمد جميل رجا183660



154إعدادية2المهدي12727المثنىذكرخالد عبدهللا عجة535256

ي378140
155إعدادية2المهدي12727المثنىذكرعلي عامر رويضى

156إعدادية2المهدي12727المثنىذكرعقيد غافل رجة330704

157إعدادية2المهدي12727المثنىذكرابراهيم محسن ابراهيم535251

158إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمحمد جاسم بكان378044

159إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمحمد رزاق غوين190023

160إعدادية2المهدي12727المثنىذكريارس كاظم عويز189673

ى جزال190198 161إعدادية2المهدي12727المثنىذكرعمران ياسير

ى جزال190209 162إعدادية2المهدي12727المثنىذكريحنر ياسير

163إعدادية2المهدي12727المثنىذكرفالح خضير ريكان189850

164إعدادية2المهدي12727المثنىذكرحسن خضير ريكان189859

165إعدادية2المهدي12727المثنىذكرعباس سماري لصلوص193926

166إعدادية2المهدي12727المثنىذكرنور صباح عواد193387

167إعدادية2المهدي12727المثنىذكرعبدالرحمن جميل بكان193371

168إعدادية2المهدي12727المثنىذكرعبدهللا عبدالحسن عجة475108

169إعدادية2المهدي12727المثنىذكررياض خباص محمد193873

170إعدادية2المهدي12727المثنىذكرسجاد كدر كشيش190011

171إعدادية2المهدي12727المثنىذكرهشام فارس ادهام189908

172إعدادية2المهدي12727المثنىذكراحمد مسير فيصل189724

173إعدادية2المهدي12727المثنىذكركرار جابر سالم193624

174إعدادية2المهدي12727المثنىذكررياض احمد نواف378161

175إعدادية2المهدي12727المثنىذكرقائد زحزي    ح صكبان189721

ى عبد عباس330482 176إعدادية2المهدي12727المثنىذكرحسير

177إعدادية2المهدي12727المثنىذكرعباس عبود غالي378085

178إعدادية2المهدي12727المثنىذكرعلي جاسم محمد212240

179إعدادية2المهدي12727المثنىذكرريكان صالح دخيل189680

180إعدادية2المهدي12727المثنىذكراحمد اسماري لصلوص183591

ى عمار عودة189732 181إعدادية2المهدي12727المثنىذكرحسير

182إعدادية2المهدي12727المثنىذكرعالء رئيس لصلوص193964

 علي محمد189840
ى 183إعدادية2المهدي12727المثنىذكرحسير

184إعدادية2المهدي12727المثنىذكرعباس فضل عبدالمهدي330492

185إعدادية2المهدي12727المثنىذكرخالد عبدهللا عايد189829

186إعدادية2المهدي12727المثنىذكرعباس مهدي خواف330600

187إعدادية2المهدي12727المثنىذكرعلي هادي مهدي189904

188إعدادية2المهدي12727المثنىذكرمرتضى عوض محمد190006

189إعدادية2المهدي12727المثنىذكراحمد لهمود عارف189872

190إعدادية2المهدي12727المثنىذكرغيث فنجان حتات189824

سيناء مهلي مطرب330534
1بكالوريوس2المهدي12727المثنىأننى

2بكالوريوس2المهدي12727المثنىأننىشيماء منصور شالش183701

ي حمدان330341
3دبلوم2المهدي12727المثنىأننىهدى داسر

4دبلوم2المهدي12727المثنىأننىرندا سالم جياد552363

1بكالوريوس2المهدي12727المثنىأننىوجدان لطيف صكبان535193

2بكالوريوس2المهدي12727المثنىأننىرغد سعد ادهام190252

3بكالوريوس2المهدي12727المثنىأننىفريال جواد هالسة330709

4بكالوريوس2المهدي12727المثنىأننىايات ناجح صكبان189698



5بكالوريوس2المهدي12727المثنىأننىزينب علي جبار183652

نور عاجل جالي183644
6بكالوريوس2المهدي12727المثنىأننى

7بكالوريوس2المهدي12727المثنىأننىفرقان حامد حسون183781

8بكالوريوس2المهدي12727المثنىأننىسوسن جواد كاظم330369

9بكالوريوس2المهدي12727المثنىأننىاالء ناجح صكبان183615

10بكالوريوس2المهدي12727المثنىأننىدينا مزهر عبادي193804

11بكالوريوس2المهدي12727المثنىأننىسحر محسن صكر476390

12بكالوريوس2المهدي12727المثنىأننىورود موس حسن397351

13بكالوريوس2المهدي12727المثنىأننىسناء فليح لصلوص194216

14بكالوريوس2المهدي12727المثنىأننىهدى هادي محمد183820

ى يارس183777 15بكالوريوس2المهدي12727المثنىأننىعبير ياسير

16بكالوريوس2المهدي12727المثنىأننىايناس زحزي    ح صكبان183626

17بكالوريوس2المهدي12727المثنىأننىغفران ناجح صكبان183648

18بكالوريوس2المهدي12727المثنىأننىسيناء ستار جبار190091

19بكالوريوس2المهدي12727المثنىأننىنجالء خالد ميشان405231

20بكالوريوس2المهدي12727المثنىأننىمرادي لطيف صكبان535190

21بكالوريوس2المهدي12727المثنىأننىموج ناجح صكبان330544

22دبلوم2المهدي12727المثنىأننىانوار حزيم جبار405277

23دبلوم2المهدي12727المثنىأننىفاطمة عبد هللا فهد193856

24دبلوم2المهدي12727المثنىأننىعذراء فاضل كاظم183645

ى علي جبار190168
25دبلوم2المهدي12727المثنىأننىبشر

26دبلوم2المهدي12727المثنىأننىحرفية فاضل سلمان189897

27دبلوم2المهدي12727المثنىأننىايمان حامد مزعل189834

28دبلوم2المهدي12727المثنىأننىشيماء حامد مزعل330697

29إعدادية2المهدي12727المثنىأننىزهراء سعد ادهام189716

30إعدادية2المهدي12727المثنىأننىامنة راتب مكاوي190138

فاطمة علي مكصود189820
31إعدادية2المهدي12727المثنىأننى

32إعدادية2المهدي12727المثنىأننىضج فالح مرسال183772

33إعدادية2المهدي12727المثنىأننىزينب حامد مزعل183687

34إعدادية2المهدي12727المثنىأننىرويدة ستار جابر554941

35إعدادية2المهدي12727المثنىأننىسج  قاسم نهير189709

36إعدادية2المهدي12727المثنىأننىفاطمة فالح عطية189689

37إعدادية2المهدي12727المثنىأننىاسيل عراك لصلوص193919

38إعدادية2المهدي12727المثنىأننىمريم عبدنور نواف189898

39إعدادية2المهدي12727المثنىأننىبيان جاسم عارف194204

40إعدادية2المهدي12727المثنىأننىزينب رسول سلمان190071

41إعدادية2المهدي12727المثنىأننىعذراء صاحب جياد405221

42إعدادية2المهدي12727المثنىأننىغفران مكصود فهيد189738

43إعدادية2المهدي12727المثنىأننىحال راشد عناد330590

ي صباح صكبان378106
44إعدادية2المهدي12727المثنىأننىامابى

احالم علي كاطع190295
45إعدادية2المهدي12727المثنىأننى

46إعدادية2المهدي12727المثنىأننىحياة عبدنور نواف183755

47إعدادية2المهدي12727المثنىأننىامال سالم بكان190174

48إعدادية2المهدي12727المثنىأننىايناس عارف وثيج535479

شاب193681 49إعدادية2المهدي12727المثنىأننىمنار ساير رسر



ي193551
50إعدادية2المهدي12727المثنىأننىجزائر احمد راضى

51إعدادية2المهدي12727المثنىأننىسج  عراك لصلوص193928

52إعدادية2المهدي12727المثنىأننىبتول هادي محمد183730

53إعدادية2المهدي12727المثنىأننىايناس حبيب فرحان193809

54إعدادية2المهدي12727المثنىأننىسماح عالوي خواف189736

55إعدادية2المهدي12727المثنىأننىفاطمة سماري لصلوص190173

56إعدادية2المهدي12727المثنىأننىافتخار سالم بكان190200

57إعدادية2المهدي12727المثنىأننىفاطمة رسول سلمان190076

58إعدادية2المهدي12727المثنىأننىالتفات محمد عبيد330625

ى جاسم عارف193956 59إعدادية2المهدي12727المثنىأننىبشر

60إعدادية2المهدي12727المثنىأننىهدير نايف كاطع190310

61إعدادية2المهدي12727المثنىأننىفرح ناجح صكبان399681

62إعدادية2المهدي12727المثنىأننىنجاة نايف كاطع190302

ي193868
63إعدادية2المهدي12727المثنىأننىمريم احمد راضى

64إعدادية2المهدي12727المثنىأننىدنيا راتب ارجيوي193875

زهراء عاجل جالي194213
65إعدادية2المهدي12727المثنىأننى

 سليم بشير190212
66إعدادية2المهدي12727المثنىأننىصفى

67إعدادية2المهدي12727المثنىأننىافراح مالك مناور193605

68إعدادية2المهدي12727المثنىأننىصابرين طالل وثيج183759

69إعدادية2المهدي12727المثنىأننىامل عبد شهد330474

70إعدادية2المهدي12727المثنىأننىفوزية رزاق موجد193933

ى190147 ي حسير وق حضير 71إعدادية2المهدي12727المثنىأننىرسر

72إعدادية2المهدي12727المثنىأننىزينب سماري لصلوص193923

73إعدادية2المهدي12727المثنىأننىملوك حسن ناظم183661

74إعدادية2المهدي12727المثنىأننىهديل علوان كريم189993

75إعدادية2المهدي12727المثنىأننىايالف عايش عبادي535389

76إعدادية2المهدي12727المثنىأننىمليحه جميل هداد190287

ي 12728المثنىذكرحيدر فاضل لفته476557
 
ق 1ماجستير2الشر

ي 12728المثنىذكرلطيف حسن زغير476191
 
ق 2بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكركاظم فاهم محمد167672
 
ق 3بكالوريوس2الشر

ى صالح مهدي196808 ي 12728المثنىذكرحسير
 
ق 4بكالوريوس2الشر

ي فالح عيدان199687
ي 12728المثنىذكرراضى

 
ق 5بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكراحمد عطية كريم167739
 
ق 6بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكربالل نعمة محمد199675
 
ق 7بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرعمار مزهر حسن197767
 
ق 8بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرجميل فرحان دريول167642
 
ق 9بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرمحمد حمدان علوان196919
 
ق 10بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرعالوي سلطان كاظم167682
 
ق 11بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرباسم عبدااللة جيجان197710
 
ق 12بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرمحمد خضى شاكر198886
 
ق 13بكالوريوس2الشر

ي167746
 علي غنى

ى ي 12728المثنىذكرحسير
 
ق 14بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرعلي محمد عبدالوهاب330358
 
ق 15بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرعلي كامل حمد292154
 
ق 16بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرجهاد لفته خنجر554760
 
ق 17بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرابراهيم محمد عبدالوهاب199743
 
ق 18بكالوريوس2الشر



ي 12728المثنىذكريحنر دغيم جي 394638
 
ق 19بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكروليد عادل جواد292110
 
ق 20بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكراركان عبدالغفار جاسم330284
 
ق 21بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرابراهيم محسن اسود199935
 
ق 22بكالوريوس2الشر

 علي جعيب497184
ى ي 12728المثنىذكرحسير

 
ق 23بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرمحمد عادل جبار167679
 
ق 24بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكراياد وذيح مسلم167728
 
ق 25بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرسالم عبدالمهدي جي 167763
 
ق 26بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرمصطفى محمد كاظم330276
 
ق 27بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرنبيل لفته عبد196936
 
ق 28بكالوريوس2الشر

ى محمد كريم292163 ي 12728المثنىذكرحسير
 
ق 29بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرسجاد كاظم فاهم167674
 
ق 30بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرعلي رحيم علي497272
 
ق 31بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكراحمد سالم عباس199310
 
ق 32بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرجابر عوض نغماش554756
 
ق 33بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرعباس عقيل كاظم552644
 
ق 34بكالوريوس2الشر

ي199620
ي 12728المثنىذكرجعفر عبادي راضى

 
ق 35بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكراحمد يحنر دغيم389671
 
ق 36بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرباسم فليح حسن292159
 
ق 37دبلوم2الشر

ي476227
ي 12728المثنىذكركاظم موس ماسر

 
ق 38دبلوم2الشر

ي 12728المثنىذكرمحسن مكي جاسم167667
 
ق 39دبلوم2الشر

ي 12728المثنىذكرجاسم دهوش مكطوف196845
 
ق 40دبلوم2الشر

ي 12728المثنىذكراحمد سعيد احمد197748
 
ق 41دبلوم2الشر

ى197731 ي 12728المثنىذكرمحمد صبجي حسير
 
ق 42دبلوم2الشر

ي حميد292127 ي 12728المثنىذكرمحمد ناج 
 
ق 43دبلوم2الشر

ى167766 ي 12728المثنىذكرحمودي شنان حسير
 
ق 44دبلوم2الشر

ي167664
ي 12728المثنىذكررافد عبدالكاظم حسوبى

 
ق 45دبلوم2الشر

ي 12728المثنىذكرحيدر ذجر جاسم167670
 
ق 46دبلوم2الشر

ي 12728المثنىذكرحيدر رحيم مسير167770
 
ق 47دبلوم2الشر

ي 12728المثنىذكركاظم محمد طالب197482
 
ق 48دبلوم2الشر

ي 12728المثنىذكرجواد كاظم فاهم167759
 
ق 49دبلوم2الشر

ي 12728المثنىذكرمحمد حمزة نارص292686
 
ق 50دبلوم2الشر

ي 12728المثنىذكركامل عباس طه198787
 
ق 51إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرعماد مكي تركي198865
 
ق 52إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرعلي عباس بشير167732
 
ق 53إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرهمام فاضل لفته292118
 
ق 54إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرنارص مطر عرد198822
 
ق 55إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرحميد بهلول فهد496950
 
ق 56إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرباسم محمد مهدي394680
 
ق 57إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرمحسن كاظم شاكر534575
 
ق 1ماجستير2الشر

ي 12728المثنىذكرباسم كامل طحيور292481
 
ق 2بكالوريوس2الشر

 علي صالح389444
ى ي 12728المثنىذكرحسير

 
ق 3بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرمصطفى ثابت كامل196987
 
ق 4بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكراحمد جميل سلمان197026
 
ق 5بكالوريوس2الشر

ى سعد عبدالعزيز199160 ي 12728المثنىذكرحسير
 
ق 6بكالوريوس2الشر



ي 12728المثنىذكرعماد هلكان عطية292964
 
ق 7بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكريوسف موحان جودة330995
 
ق 8بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرعلي فارس كامل476368
 
ق 9بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكراحمد هاشم محمد167743
 
ق 10بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرعلي هالل خفيف497245
 
ق 11بكالوريوس2الشر

ي497206 ي 12728المثنىذكرمحمد جاسم ناج 
 
ق 12بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرعالء سعد تركي196903
 
ق 13بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرقحطان ثجيل عبدعلي330348
 
ق 14بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكررحيم سلمان ساهي554667
 
ق 15بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكررزاق طالب مهدي291953
 
ق 16بكالوريوس2الشر

ى نارص محسن476481 ي 12728المثنىذكرحسير
 
ق 17بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرعزيز قاسم عويز292313
 
ق 18بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرعلي عبيس جودة292882
 
ق 19بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرقاسم فالح حميد292173
 
ق 20بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرحسن محمد مسافر330318
 
ق 21بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرامجد محسن كاظم197535
 
ق 22بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرمصطفى نعمة احمد167751
 
ق 23بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرمحمد صالح عطشان292998
 
ق 24بكالوريوس2الشر

ي197436 ي 12728المثنىذكرمحمد طالب ناج 
 
ق 25بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرحامد مسج بكة197502
 
ق 26بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرقحطان فيصل حوطي496982
 
ق 27بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرعايد صالح ردام199885
 
ق 28بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرعلي جواد جبار292910
 
ق 29بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرعلي كاظم حمزة497143
 
ق 30بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرسعد عطيوي عبد330309
 
ق 31بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرعواد كاظم مطر554634
 
ق 32بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرخالد كاظم حرب167691
 
ق 33بكالوريوس2الشر

ى199964 ي 12728المثنىذكرمرتضى مالك حسير
 
ق 34بكالوريوس2الشر

ي199912
ي 12728المثنىذكررشيد عذب خفى

 
ق 35بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرسالم كاطع بهاض389404
 
ق 36بكالوريوس2الشر

غام عبدالرزاق طه167688 ي 12728المثنىذكررصى
 
ق 37بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرسيف باسم كاظم291926
 
ق 38بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكراكرم سلمان عويد196701
 
ق 39بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكركرار جميل جعفر198266
 
ق 40بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرجوادين نعمة كاظم554660
 
ق 41بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرعالء سالم محمد399343
 
ق 42بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرهاشم خالد فالح198259
 
ق 43بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرعادل حمزة هويدي167748
 
ق 44بكالوريوس2الشر

ى عطية199288 ي 12728المثنىذكراحمد عبدالحسير
 
ق 45بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرمحمد محسن حاصود554632
 
ق 46بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرنمر سعد صحن292180
 
ق 47بكالوريوس2الشر

ى476220 ي 12728المثنىذكرخالد سعد حسير
 
ق 48بكالوريوس2الشر

ى جاسم199705 ي 12728المثنىذكرعلي حسير
 
ق 49بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرماجد حميد فنجان330495
 
ق 50بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكروليد يوسف مايح197787
 
ق 51بكالوريوس2الشر



ي 12728المثنىذكراحمد شاهر ناشد292943
 
ق 52بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرامير لفته عبد167730
 
ق 53بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرطاهر كاظم فاهم198291
 
ق 54بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرحيدر تركي جالب199658
 
ق 55بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرمحمد عادل جواد330335
 
ق 56بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرمنتظر فالح كاظم389487
 
ق 57بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىذكرمنتظر ناظم رمزي293049
 
ق 58بكالوريوس2الشر

ى197926 ي 12728المثنىذكرفرج صوين حصير
 
ق 59دبلوم2الشر

ي 12728المثنىذكرامير حميد مجيد292545
 
ق 60دبلوم2الشر

ي167676
 علي راضى

ى ي 12728المثنىذكرحسير
 
ق 61دبلوم2الشر

ي 12728المثنىذكركرار حسن فاضل196778
 
ق 62دبلوم2الشر

ي 12728المثنىذكراحمد اسماعيل عباس199717
 
ق 63دبلوم2الشر

ي 12728المثنىذكرحيدر جفات ايدام167757
 
ق 64دبلوم2الشر

ى مهدي167686 ي 12728المثنىذكرمهدي حسير
 
ق 65دبلوم2الشر

ي 12728المثنىذكرعلي مهدي مطر197904
 
ق 66دبلوم2الشر

ي 12728المثنىذكرحيدر فيصل عناد196998
 
ق 67دبلوم2الشر

ى167734 ي 12728المثنىذكرناجح نعيم حسير
 
ق 68دبلوم2الشر

ي 12728المثنىذكرمحمد سليم عبدهللا167726
 
ق 69دبلوم2الشر

ي 12728المثنىذكرمنتظر فرج عجيل292359
 
ق 70دبلوم2الشر

ي 12728المثنىذكرصادق كريم عبد292619
 
ق 71إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرمحمد رعد عواد330479
 
ق 72إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرعلي هاشم عزيز292263
 
ق 73إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرعلي سامي نبهار197089
 
ق 74إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرعادل هاشم محمد198241
 
ق 75إعدادية2الشر

ى عداي طافر199423 ي 12728المثنىذكرحسير
 
ق 76إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرعلي فاضل كاظم198742
 
ق 77إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرمرتضى حميد فنجان330541
 
ق 78إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرعباس طالب ارحيم401682
 
ق 79إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرعباس جاسم محمد476320
 
ق 80إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرحسام سالم محمد196886
 
ق 81إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرعلي غازي امسيوج476234
 
ق 82إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرجمال جابر عاتم199969
 
ق 83إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكراحمد حميد عبود389761
 
ق 84إعدادية2الشر

ى فرهود476168 ي 12728المثنىذكروالء حسير
 
ق 85إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرمحمود قاسم مداعي292042
 
ق 86إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرثائر غازي خزي389540
 
ق 87إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرمحمد ريسان عبد292146
 
ق 88إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرحيدر عقيل شناوة476455
 
ق 89إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرحسن هادي جاسم199947
 
ق 90إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرمرتضى فالح كاظم394623
 
ق 91إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرستار طالب مهدي291941
 
ق 92إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرصادق حميد فنجان331039
 
ق 93إعدادية2الشر

 يحنر197458
ي 12728المثنىذكرعباس مضى

 
ق 94إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرحسن محمد داخل497103
 
ق 95إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرحيدر علي كريم197008
 
ق 96إعدادية2الشر



ى مطر292452 ي 12728المثنىذكرسيف حسير
 
ق 97إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرحيدر فالح عويد476422
 
ق 98إعدادية2الشر

ى سالم عباس198717 ي 12728المثنىذكرحسنير
 
ق 99إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرتمار هيثم صاحب554600
 
ق 100إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرحسن حمودي عبد180673
 
ق 101إعدادية2الشر

 علي زغير196980
ى ي 12728المثنىذكرحسير

 
ق 102إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرعباس فارس شالكه199845
 
ق 103إعدادية2الشر

ى عواد صباح197547 ي 12728المثنىذكرحسير
 
ق 104إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرعباس علي صالح199523
 
ق 105إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرعلي عبدالكريم مهدي292100
 
ق 106إعدادية2الشر

ى نجم199514 ي 12728المثنىذكرسجاد حسير
 
ق 107إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرباسم سدخان صياح199411
 
ق 108إعدادية2الشر

ي غازي199928 ي 12728المثنىذكراحمد ناج 
 
ق 109إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرهادي صالح دحام196970
 
ق 110إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرعلي صبار شالل476214
 
ق 111إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرعبدهللا سعد جحيل497057
 
ق 112إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرعلي جاسم دهوش198837
 
ق 113إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرسيف برهان احمد554605
 
ق 114إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرصفاء مجيد عواد292430
 
ق 115إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرعلي كاظم صبار240316
 
ق 116إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكركرار حيدر طالب497167
 
ق 117إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرجابر عباس صكر330523
 
ق 118إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرسعد رحيم سعد389728
 
ق 119إعدادية2الشر

ى صبار240324 ي 12728المثنىذكرعلي حسير
 
ق 120إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكراحمد رياض جودة330461
 
ق 121إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرسيف محمد حندل167644
 
ق 122إعدادية2الشر

 تركي جبار199508
ى ي 12728المثنىذكرحسير

 
ق 123إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرنديم عبد شعيوط330917
 
ق 124إعدادية2الشر

ى لفته شالكة293101 ي 12728المثنىذكرحسير
 
ق 125إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرسجاد حسن كاظم292503
 
ق 126إعدادية2الشر

ي 12728المثنىذكرشاكر فليح حسن394600
 
ق 127دبلوم2الشر

ي 12728المثنىذكرنزار عبدعلي جبار390062
 
ق 128دبلوم2الشر

ي 12728المثنىذكراسماعيل هالل نارص167736
 
ق 129دبلوم2الشر

ى عجيل عطية197525 ي 12728المثنىذكرحسير
 
ق 130دبلوم2الشر

 علي خريمط292013
ى ي 12728المثنىذكرحسير

 
ق 131إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىنهاية ابراهيم جاسم497254
 
ق 1بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىاالء عبدالرضا صالح198150
 
ق 2بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىاشواق طالب محمد497265
 
ق 3بكالوريوس2الشر

 علي330445
ى ي 12728المثنىأننىاسماء حسير

 
ق 4بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىروز جاسم محمد330343
 
ق 5بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىزينب كاظم جريب167656
 
ق 6بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىزينب كامل محمد292116
 
ق 7بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىابتسام غازي جودة167721
 
ق 8بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىرحاب فرج عجيل292112
 
ق 9بكالوريوس2الشر

ي534626 ي 12728المثنىأننىارساء شاكر صي 
 
ق 10بكالوريوس2الشر



ي 12728المثنىأننىاسيا علوان عجيل389628
 
ق 11دبلوم2الشر

ي 12728المثنىأننىهمام هالل نارص330299
 
ق 12دبلوم2الشر

ان عباس167709 ي 12728المثنىأننىروز جي 
 
ق 13دبلوم2الشر

ي 12728المثنىأننىشهزنان عدنان عبدالرزاق196948
 
ق 14دبلوم2الشر

ي 12728المثنىأننىفقدان صبجي محمود167722
 
ق 15دبلوم2الشر

ي 12728المثنىأننىغفران نعيم نارص167713
 
ق 16دبلوم2الشر

ي وناس199335
ين راطى ي 12728المثنىأننىشير

 
ق 17دبلوم2الشر

ي 12728المثنىأننىعلية نعمة خيون167697
 
ق 18إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىرسى كاظم شاكر197125
 
ق 1ماجستير2الشر

ي 12728المثنىأننىزهراء ستار منشد476446
 
ق 2بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىسج  علي هاتف326496
 
ق 3بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىرقيه مسير عاجل394665
 
ق 4بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىنبأ هاشم سلمان197093
 
ق 5بكالوريوس2الشر

رؤى سلمان علي292197
ي 12728المثنىأننى

 
ق 6بكالوريوس2الشر

ي167640 نبأ عامر صلين 
ي 12728المثنىأننى

 
ق 7بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىحربية عبد جويد198116
 
ق 8بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىرواء نجم عبد167701
 
ق 9بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىمروة هاشم نارص167660
 
ق 10بكالوريوس2الشر

ي197205
ي 12728المثنىأننىسحر دحام ناسر

 
ق 11بكالوريوس2الشر

ى197040 ي 12728المثنىأننىجنان باسم حسير
 
ق 12بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىحسناء كاظم فاهم197962
 
ق 13بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىفاطمة محمد شناوي197288
 
ق 14بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىهدى كاظم شاهرمحمد199939
 
ق 15بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىحنان نعيم مهدي330303
 
ق 16بكالوريوس2الشر

ى197166 ي 12728المثنىأننىسلوى عبدالرزاق حسير
 
ق 17بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىزهراء رزاق عبد199247
 
ق 18بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىشجن كاظم محمد534561
 
ق 19بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىنور محمد كاظم167718
 
ق 20بكالوريوس2الشر

ى197140 ي 12728المثنىأننىزينب نارص حسير
 
ق 21بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىزينب فرج عجيل199918
 
ق 22بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىزهراء رعد منديل377070
 
ق 23بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىغصون خلف مسعر497036
 
ق 24بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىزينب سليم عبدهللا196757
 
ق 25بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىزينب شاكر فليح498127
 
ق 26بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىحوراء لفته خنجر476237
 
ق 27بكالوريوس2الشر

مريم جفات علي199491
ي 12728المثنىأننى

 
ق 28بكالوريوس2الشر

حوراء علي حميد292132
ي 12728المثنىأننى

 
ق 29بكالوريوس2الشر

ي فؤاد كاظم167724
ي 12728المثنىأننىضى

 
ق 30بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىخلود فايض شداد167704
 
ق 31بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىمروة عباس حسن394648
 
ق 32بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىحوراء رزاق عبد167695
 
ق 33بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىجمانة عبدالكريم محسن198902
 
ق 34بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىزمن حسن عبد330291
 
ق 35بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىدعاء مهدي ناهي292184
 
ق 36بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىسج  رعد منديل389691
 
ق 37بكالوريوس2الشر



ي 12728المثنىأننىهند كاظم شاكر197972
 
ق 38بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىزهراء كاظم شاكر199230
 
ق 39بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىارساء صبار ناظم199894
 
ق 40بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىعبير حمزة عبداالمير394539
 
ق 41بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىارساء كريم جبار292584
 
ق 42بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىفرقد صاحب فيصل292161
 
ق 43بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىهديل محمد كاظم167693
 
ق 44بكالوريوس2الشر

ى عطية167710 ي 12728المثنىأننىزينب عبدالحسير
 
ق 45بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىنشوة نعيم نارص199278
 
ق 46بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىريم رعد منديل534569
 
ق 47بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىدينا احسان عبداالمير292171
 
ق 48بكالوريوس2الشر

صابرين علي عوض196961
ي 12728المثنىأننى

 
ق 49بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىزينب عبد وناس198123
 
ق 50بكالوريوس2الشر

انهار صابر والي167662
ي 12728المثنىأننى

 
ق 51بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىاهات فالح حسن198212
 
ق 52بكالوريوس2الشر

نور سلمان علي292179
ي 12728المثنىأننى

 
ق 53بكالوريوس2الشر

ي 12728المثنىأننىورود فالح مهدي198853
 
ق 54دبلوم2الشر

ي 12728المثنىأننىكفاء جعويل عطشان167699
 
ق 55دبلوم2الشر

ي 12728المثنىأننىسلوى حمزة نارص199497
 
ق 56دبلوم2الشر

ي 12728المثنىأننىدعاء ناظم منشد199203
 
ق 57دبلوم2الشر

ي 12728المثنىأننىزينب علي جاسم199961
 
ق 58دبلوم2الشر

ي 12728المثنىأننىحوراء مؤيد محسن197356
 
ق 59دبلوم2الشر

ي 12728المثنىأننىشيماء فارس شالكه167700
 
ق 60دبلوم2الشر

ي 12728المثنىأننىخولة محمد داهي292121
 
ق 61دبلوم2الشر

ي 12728المثنىأننىحال فليح حسن167653
 
ق 62دبلوم2الشر

ى197100 ي 12728المثنىأننىزينب علوان حسير
 
ق 63دبلوم2الشر

رسل تركي جالب199756
ي 12728المثنىأننى

 
ق 64دبلوم2الشر

ي 12728المثنىأننىوالء كاظم محمد199857
 
ق 65دبلوم2الشر

ي محمد197227
ي 12728المثنىأننىطيبة راضى

 
ق 66دبلوم2الشر

ي 12728المثنىأننىمنال حمد عبدهللا330365
 
ق 67دبلوم2الشر

ي 12728المثنىأننىرباب جابر كشيش197379
 
ق 68دبلوم2الشر

ي 12728المثنىأننىنشين صبجي احمد167649
 
ق 69دبلوم2الشر

ي 12728المثنىأننىعذراء محمد كاظم167776
 
ق 70دبلوم2الشر

مريم علي جاسم198131
ي 12728المثنىأننى

 
ق 71دبلوم2الشر

ي 12728المثنىأننىصمود فايض شداد198229
 
ق 72دبلوم2الشر

ي 12728المثنىأننىارساء علي حميد330243
 
ق 73إعدادية2الشر

تبارك علي جاسم197682
ي 12728المثنىأننى

 
ق 74إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىزهراء محمد شناوة199259
 
ق 75إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىنبا هاشم محمد197419
 
ق 76إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىمريم صبجي مزعل292060
 
ق 77إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىرسل قاسم محمد476182
 
ق 78إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىزهراء فارس حمزة292856
 
ق 79إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىمروة نعيم نارص196721
 
ق 80إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىوفاء شاكر نعمة199864
 
ق 81إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىعذراء مهدي ناهي292644
 
ق 82إعدادية2الشر



ي 12728المثنىأننىسجود جابر كشيش199179
 
ق 83إعدادية2الشر

وسن علي عور292293
ي 12728المثنىأننى

 
ق 84إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىهديل سلمان زغير476505
 
ق 85إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىنادية باسم نجم554679
 
ق 86إعدادية2الشر

ي ميثم عبد292193
ي 12728المثنىأننىضى

 
ق 87إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىزينب جاسب مطر198276
 
ق 88إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىزهراء رحيم خالوي291969
 
ق 89إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىكوثر شاكر نعمة199953
 
ق 90إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىايناس ناجح صبار330956
 
ق 91إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىرجاء صبار عبد199472
 
ق 92إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىانوار عبد شعيوط330932
 
ق 93إعدادية2الشر

 علي199452
ى ي 12728المثنىأننىنورالهدى حسير

 
ق 94إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىفاطمة محمد كاظم167715
 
ق 95إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىخديجة غازي عناد534564
 
ق 96إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىعبير ناجح صبار199480
 
ق 97إعدادية2الشر

ي497019 ي 12728المثنىأننىتبارك جاسم ناج 
 
ق 98إعدادية2الشر

ى كاظم جبار167707 ي 12728المثنىأننىبنير
 
ق 99إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىضج قاسم محمد476204
 
ق 100إعدادية2الشر

ى نجم198180 ى حسير ي 12728المثنىأننىرنير
 
ق 101إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىارساء فايض شداد197066
 
ق 102إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىارساء جاسم سعدون199827
 
ق 103إعدادية2الشر

ى صالح سوادي291991 ي 12728المثنىأننىبنير
 
ق 104إعدادية2الشر

ى نجم198162 ى حسير ي 12728المثنىأننىبنير
 
ق 105إعدادية2الشر

ى شاكر فليح292151 ي 12728المثنىأننىبنير
 
ق 106إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىتبارك كاظم جبار331061
 
ق 107إعدادية2الشر

ى محمد كريم199958 ي 12728المثنىأننىحنير
 
ق 108إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىنرجس ناظم رمزي198196
 
ق 109إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىجنان رزاق حسن167661
 
ق 110دبلوم2الشر

ي 12728المثنىأننىضفاف سعدون كاظم292826
 
ق 111إعدادية2الشر

ي 12728المثنىأننىهيفاء رزاق حمزة476177
 
ق 112إعدادية2الشر

يف خلف83632 1بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعلي رسر

ى عزاوي88949 2بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرباقر حسير

3بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرمهند كتاب محمدعلي83705

ى لفته90101 4بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعلي حسير

5بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعامر نارص طعمة347216

6بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعبدهللا دريفش عواد85366

7بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرستار جبار حمود115020

ي جبار112832
8بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكركاظم منجى

ي عبد83882 9بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرمسلم حرب 

ى83638 10بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكريارس عباس حسير

ي90674
11بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكراحمد قاسم كوينى

12بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرمهند مالك مطر90581

يف112855 13بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرمحمد سلمان رسر

14بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرنارص رسول مدلول221934

15بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعبدهللا عبدالكريم ابراهيم326571



16بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعلي جبار محسن346399

17بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعلي جبار عبدالحسن326632

18بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرضايف يارس عباس346804

19بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعلي عقيل عادل326619

20بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكربدر داخل رهيف113552

21بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكراحمد عبداالمير كاظم114936

22بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكراحمد كريم محسن116242

23بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرمصطفى عامر عجيمي112901

24بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعلي سعد صباح551348

25دبلوم2الخضى 12731المثنىذكراديب مهدي علي83791

26دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرعلي مهدي علي115109

ي116554
ى عبدالرحمن راضى 27دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرحسير

28دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرابراهيم عبدالواحد جابر116961

29دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرحميد سلمان مالح112846

30دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرنارص حرب مسعد112959

31دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرعلي راجوج مطوك112840

32دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرمحمد عناد هادي175452

ى88193 33دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرماجد عبدالرضا حسير

34دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرصالح نعيم مطرود83628

35دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرحيدر سعد احمد83762

 علي حرب326714
ى 36دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرحسير

37دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرعبدالرضا بهلول عكال473724

38دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرغسان فيصل رزي    ج326602

39دبلوم2الخضى 12731المثنىذكررحيم جبار حسن113095

40دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرعلي يوسف لفته402429

41دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرعماد حميد كاظم113731

42دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرباقر حسن جي 83708

ي عباس87860 43دبلوم2الخضى 12731المثنىذكررياض ناج 

44دبلوم2الخضى 12731المثنىذكركرار هادي كاظم83368

45دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرعمار يارس ارحيم115041

46دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرعلي فرج دنيف83907

47دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرمصطفى عاصم عبدالمحسن83666

48دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرمحمد داخل رهيف83806

49دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرحيدر سالم كريم112843

50دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرعباس فاضل محمد90697

51دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرعباس عبدالمنعم سلمان88408

52دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرمحمد اديب مهدي88252

53دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرعلي كفاح حسن116792

54دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرسلمان نارص طعمة83911

55دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرعباس جبار عباس346902

ي عرمش83771
56دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرجاسم غنى

57دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرعمر رسول مدلول83817

يف حميدي83812 58دبلوم2الخضى 12731المثنىذكراحمد رسر

59دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرقضي نعيم رداد85393

60دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرصادق علي غازي537245



61دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرعلي راجح موس114890

62دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرهاشم محمد جبار346946

63دبلوم2الخضى 12731المثنىذكركرار حيدر جابر88979

64دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرسالم جهاد حويش83756

65إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعدنان كعيم عبدهللا83822

66إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرصالح جاسم عطية326724

67إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرمحمد غانم حنيش537482

68إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرحيدر سالم جوالن116315

69إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرطاهر علي جاسم112841

1بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرمحمد صالح حسن114958

2بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرجابر كتاب سالم346654

3بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعطاء عبدالواحد فهد83948

4بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرصفاء جبار مجلي112971

5بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرضياء علي كاطع90508

6بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعبدالسالم فرحان مناع89527

7بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعقيل سعد تركي326397

ى ساجت116660 8بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكراحمد حسير

ى كاظم عبود83931 9بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرحسير

10بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعباس عودة مري89825

11بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكراياد قاسم سالم115416

12بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرمصطفى كمر مهدي116920

13بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرمصطفى كاظم فليح88233

ي115389
ى محمد عبدالغنى 14بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرحسير

15بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكررامي نعيم عزال115698

ى سعد عمران112870 16بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرحسير

17بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرحيدر قاسم سالم395697

ى رب  ح عبدهللا112965 18بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرحسير

19بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرمحمد عبدالحميد جاسم346594

20بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرنعمه جبار نهاي112933

21بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرجمال حسن شداد377774

22بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعامر عبداالمير فضيح116599

ى طالب عيدان115406 23بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرحسير

24بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرمحارب غصاب محارب346441

25بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرخالد طالب نارص116429

26بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكركرار عبداالمير غويض112850

27بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكراحمد فرج عليوي116971

28بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعبدالرحمن ارحيم مطير114036

29بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعمار عبداالمير كاظم112990

30بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعباس توفيق جهادي117164

31بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرشكران مطرود زبر85398

32بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعبدالوارث عباس هاشم116697

33بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرخليفة كاظم مهدي83784

34بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرقحطان عدنان كاظم83800

35بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكررزاق محسن حبل116018

36بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرحسن علي حرب83754



يف85412 37بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرجعفر صالح رسر

38بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرشواف صبجي حجولي112860

39بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعلي ماجد سموم83738

40بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرمحمد صالح عبدالمجيد115330

41بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعباس فالح جساب116010

ى عقيل جابر113182 42بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرحسير

43بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعلي يارس عباس556598

44بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرسالم محمد فتنان83887

45بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرحمود قاسم رجيف175125

ى احمد داخل83787 46بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرحسير

47بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعباس حبيب يجي83969

48بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرسجاد فالح حسن473732

49بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعالء ريسان هالل83920

ى113901 50بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكررحيم سوادي عبدالحسير

51بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعلي فاخر هادي113508

52بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرصالح كاطع شنان402415

ى مجدي326696 53بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرمحمد حسير

54بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرمحمد عبد عجمي83749

55بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكراحمد نجم مهدي115186

ي471759 56بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرمحمد منذر عرين 

ي115367
ى محمد كوينى 57بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرحسير

 عبدعلي83699
ى 58بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرمنتظر حسير

ي محسن112922
59بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرمحسن راضى

60بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكركرار عذيب محسن83781

61بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعبدالغفور رزاق عزارة115010

62بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكراحمد عبدالحسن نعيم116817

63بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعايد توفيق عزر346642

64بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعلي محمد كريم89852

65بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرحيدر علي ديبس83486

66بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرمحمد مهدي فاضل115139

67بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعلي عبدالعظيم محسن83972

68بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرعلي سهيل عبار83746

69بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرمنعم عبد فليح83768

70بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرمحمد مدلول حسن116232

71بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكرمصطفى جبار عبدالحسن402383

ى عبيس محسن326654 72دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرحسير

73دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرعباس قيس طواش112950

74دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرعالء جبار حمود115991

75دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرحسن محمد سوادي326416

76دبلوم2الخضى 12731المثنىذكركرار علي جبار113195

77دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرعلي سمير جاسم115441

78دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرصفاء حميد كاظم83731

79دبلوم2الخضى 12731المثنىذكراحمد محمد قاسم84038

80دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرمتعب لطيف عبدالظاهر115061

81دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرسيف حمود سويلم116664



82دبلوم2الخضى 12731المثنىذكراسالم باسم عبدالجبار83937

83دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرعلي نعيم رداد83935

84دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرحيدر صالح حسن112953

ي83674
85دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرتف  تاميم عبدالغنى

ى جبير115174 86دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرامير حسير

87دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرعلي صبجي نايف88398

88دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرفرج جاسم عليوي83884

ز114991 89دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرمرتضى محمد مير

ون326540 90دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرعامر زعيل زغير

91دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرمرتضى كامل قطان113104

92دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرحيدر راجح موس88205

93دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرعلي طالب عيدان83963

94دبلوم2الخضى 12731المثنىذكريوسف رحيم لهواك83680

95دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرسجاد محمد حسن83922

96دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرحسن فرحان برهان115257

97دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرمرتضى عاصم عبدالمحسن116758

98دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرعباس حسن خليل83770

ى طالب محمد83860 99دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرحسير

ى عبدالرحمن115752 100دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرعبدهللا حسير

101دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرباسم عجيل جري112863

 علي معيجل116560
ى 102دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرحسير

103دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرمحمدصادق حامد جليل116984

104إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرسجاد يعقوب مكي83647

ى كامل حمود116836 105إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرحسير

106إعدادية2الخضى 12731المثنىذكررضا سعد عمران85371

107إعدادية2الخضى 12731المثنىذكركرار عبدالسادة عبدهللا346826

108إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرمحمد حسن مزهر346519

ي جساب83973 109إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعلي جخير

110إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرسجاد اسعد محمد113759

111إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرجاسم محمد نافع112893

112إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعباس علي سعد116529

113إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرمحمد مانع جاسم117135

114إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعلي قاسم محمد83774

115إعدادية2الخضى 12731المثنىذكررسول سعد شوي    ع89784

116إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعباس علي جبار114015

117إعدادية2الخضى 12731المثنىذكراحمد حسن نغيمش89991

118إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرليث فارس نعمة83683

119إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرسيف صدام حميد116767

120إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعون جاسم عويد347008

ى115265 121إعدادية2الخضى 12731المثنىذكروليد فرحان حسير

122إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرمحمدباقر قاسم دينار113981

123إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرسلطان حرجان جودة83728

124إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرمصطفى ارحيم عبدالعباس537284

125إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرثامر ناظم يارس326579

ي غافل83651
ى
ى الق 126إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرحسير



127إعدادية2الخضى 12731المثنىذكراسماعيل عزر فرج537384

128إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعلي طالب معاد116535

129إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرماجد كتاب كاظم347025

ي115378
130إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرطالب محمد كوينى

131إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعقيل كاظم حاشوش88313

132إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرمحسن والي ضايف115123

133إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعباس فرحان مناع89504

134إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرطارق رحيم جوعان346466

ى دحيلس347276  حسير
135إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرمصطفى

136إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرليث رزاق داخل395488

137إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعبدالسالم حامد عبد346315

138إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعلي عزران صياح90428

139إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرمرتضى سعد نواف117374

140إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرحيدر موجد كاظم537212

141إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعلي كاظم هاشم326361

142إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرمحمد صادق سعد جالوي83792

143إعدادية2الخضى 12731المثنىذكراحمد سالم حسن115089

ي113718
144إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرشعالن تكليف بابى

145إعدادية2الخضى 12731المثنىذكركمال الدين جياد بداد115776

ي326703 146إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرسيف نارص عرب 

147إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرمحمد عبدهللا ساجت113851

 علي115984
ى 148إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرمحمد حسير

149إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرخالد جابر علي90469

150إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرمسلم حداوي جابر88276

ى رزاق داخل395548 151إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرحسير

152إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرماجد حميد سلمان112899

153إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرحيدر رحيم يوسف89728

154إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعلي فارس حمود395931

ى صاحب محمد114860 155إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرحسنير

ي83642
156إعدادية2الخضى 12731المثنىذكراحمد عبدهللا هابى

157إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرمحمد جعفر فخري89688

158إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرمحمد سالم جوالن113950

ى فارس حمود347426 159إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرحسير

160إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرامجد حميد فرحان116519

161إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرمصطفى صقر فهد175514

162إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرمحمد فارس نعمة83702

163إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرمحمد كاظم فرحان83978

164إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرحسن كاظم هاشم113753

165إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرحسن معكرب مجهول326424

166إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرمحمد لزام هويدي112830

ى رحيم326681 167إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرمحمد حسير

168إعدادية2الخضى 12731المثنىذكراحمد ماجد محارب115730

ى نعيثل عويز175384 169إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرحسير

ى عنيد90557 170إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعدنان عبدالحسير

171إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعالء عبدالحسن جلعوط84041



172إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعلي جساب عبدالسادة88297

ى377672 173إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعبدالحسن سوادي عبدالحسير

174إعدادية2الخضى 12731المثنىذكركرار سالم جوالن115431

175إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرامجد رسول مدلول175577

176إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعبداللطيف عودة خواف114966

177إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرمحمد جاسم شعير83736

178إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرتركي يارس عباس471743

179إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرظاهر محسن هاشم90626

ي جاسم سالم114009
ى
180إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرشاق

181إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعلي عقيل جابر83653

182إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرجعفر محمد جحيل116366

183إعدادية2الخضى 12731المثنىذكراحمد علي ديبس116343

184إعدادية2الخضى 12731المثنىذكراحمد نعمة ونس113748

185إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرراشد فالح خيون116939

186إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرحيدر باقر علي221939

187إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعقيل حافظ عبدالسادة89487

188إعدادية2الخضى 12731المثنىذكراحمد خالد رهيف116873

189إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرمحمد فهد عواد85369

190إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرمحمد جبار سايل114885

ى رهيف قنيي 113880 191إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرحسير

192إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعلي يوسف عبد114879

193إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعلي امير يارس116204

194إعدادية2الخضى 12731المثنىذكراحمد سعد نواف117015

195إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرصادق جعفر عادل115293

196إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرسجود جابر حميد116300

197إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعلي حسن مزهر346549

ى عنيد113860 198إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرمراد عبدالحسير

199إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعلي صدام حميد175316

200إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرحسن رحيم عبدهللا115246

ي117104
ي رحمن تف 

201إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرتف 

202إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرفايز فاهم عايز115892

203إعدادية2الخضى 12731المثنىذكراحمد علي جبار116802

204إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرزيد جعفر فخري113482

205إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرسجاد حداوي جابر90610

يف113968 ى سلمان رسر 206إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرحسير

ى116911 207إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعلي ستار عبدالحسير

ي89715
208إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرامير محمد عبدالغنى

209إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرصادق خالد فيصل346854

210إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرمحمد فاضل ضجر175011

211إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرستار موجد كاظم537232

212إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرزين العابدين محمد داخل83779

213إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرفالح ميثم عناد113129

214إعدادية2الخضى 12731المثنىذكراحمد ماجد فليح83561

215بكالوريوس2الخضى 12731المثنىذكراحمد فيصل حمزة83965

216دبلوم2الخضى 12731المثنىذكرعبدالمهدي حمد بازول83914



217إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرحداوي جابر وناس114898

218إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرميثم نارص طعمة88326

 علي112914
ى 219إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرضياء حسير

ى ساجت112876 220إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعلي حسير

221إعدادية2الخضى 12731المثنىذكرعمار ناجح كريم113991

ى89388 1بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىاالم نارص حسير

2بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىنجالء عبدالخضى مري88813

3بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىايمان سعد عمران473714

4بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىزينب عبدالكريم ابراهيم346745

5بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىاطياف نجم مهدي346576

حميدة نعيم علي113574
6بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننى

7بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىمنى عبدهللا عبدالخضى395970

8بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىرواء عدنان شالكة88904

9بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىصابرين جاسم محمد551355

ى محمد نارص116027 10بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىحنير

ى جاسم محيميد113783 11بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىبشر

12بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىمريم رحيم باقر83657

13بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىرونزة طالب محمد113439

14بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىاطياف قاسم شاكر115817

15دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىذكرى يونس احمد113087

16دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىخالدة جبار رزي    ج113596

هدى مهدي علي113524
17دبلوم2الخضى 12731المثنىأننى

18دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىتاميم جاسم محيميد117175

امال عبد والي89578
19دبلوم2الخضى 12731المثنىأننى

20دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىفضيلة خالوي زكم346982

21دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىفاتن فارس نعمه346618

22دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىنجالء جابر محيميد113498

رغد سامي مجلي83925
23دبلوم2الخضى 12731المثنىأننى

24دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىفاطمة جبار عباس85426

25دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىنورس فرات عبدالجبار113059

26دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىبثينة كاظم حسن346280

ى395143 27دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىنور باسم عبدالحسير

28دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىزينب رب  ح عبدهللا85418

ى330954 29دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىصفا عباس حسير

يف83892 30دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىميقات كريم رسر

31دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىهناء هلول صالح347043

32دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىزينب جبار ارزي    ج113921

33دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىمريم مجدي منشد347388

34إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىنوال دايم شنابة113397

35إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىحوراء حمزة مايح175416

36إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىزهراء حسن لفته331006

37إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىفاطمة ساجت نجم85439

38إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىمندل عايد بشير377742

1ماجستير2الخضى 12731المثنىأننىانوار كريم نجم174961

2ماجستير2الخضى 12731المثنىأننىنرجس عبدالكريم ابراهيم326549



3بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىمروة مالك جابر89677

ى لفته116676 4بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىفاطمة حسير

5بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىزهراء ناظم مطرود113353

6بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىرقية كاظم مهدي85432

7بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىزينب محمد توفيق85406

8بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىسارة جاسم محمد556573

ى سعد89227 9بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىمنى حسير

ى83662 ميالد علي عبدالحسير
10بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننى

11بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىفاطمة عادل رحيم112878

12بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىسارة فيصل مسلم88829

13بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىجواهر قاسم سالم346361

14بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىزينة فالح محمد113027

15بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىندى سعد عبد88158

ز90140 16بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىافراح محمد مير

17بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىايمان عبيس عبدهللا88860

18بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىوسن ناظم جابر175244

يف90645 19بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىدعاء سلمان رسر

ي85408 20بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىزينب محسن ناج 

ي ويحيد113605
21بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىافراح حسوبى

22بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىغفران زيرج حمود114026

23بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىهالة كاظم حاشوش112906

24بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىنور صبجي نايف83380

25بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىهند كامل حمود116623

ى ستار هادي85436 26بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىحنير

27بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىرباب منذر كامل112879

ى عدنان كعيم88393 28بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىام البنير

ى88846 29بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىارساء فارس حسير

ى جبار112835 30بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىصفا عبدالحسير

31بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىايمان بستان مهدي88877

رباب علي جبار90309
32بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننى

33بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىابتسام طاهر كريم113171

34بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىمروة حافظ عبدالسادة90011

ى شكير علوان116778 35بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىبشر

36بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىفاطمة رضا جهيد116253

37بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىنور جواد جبار537367

38بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىزينب هاتف نعيم112865

39بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىصابرين حميد محسن112943

40بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىبتول سالم جاسم113844

41بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىنور عاصم عبدالمحسن113460

42بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىزهراء نعيم شهد83954

43بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىفاطمة فارس عبد113563

ي113536 44بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىزينب هادي عرب 

45بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىحوراء قائد كعيم114661

46بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىهدى خالد محيميد83929

47بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىحليمة قاسم خماط113615



48بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىزهراء محمد جابر90030

49بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىعال رزاق داخل85413

انفال جبار علي346303
50بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننى

ى كاظم حاشوش88332 51بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىياسمير

52بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىزمن عبدالرسول عطيه112872

53بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىنجاة عبداالمير هاشم85442

54بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىفاطمة كريم نجم113297

55بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىزهراء محمد لفته116212

ي يحنر117100
56بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىاالء هابى

ى جاسم مهدي346700 57بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىحنير

ى قاسم عبدهللا113373 58بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىحنير

ى مجدي326688 59بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىنباء حسير

ى مجدي347368 60بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىنور حسير

61بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىمريم قاسم خماط537127

ى88423 اسماء علي عبدالحسير
62بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننى

63بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىفاطمة نعمان مهدي83894

64بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىالهام عينون كاظم83940

65بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىجيهان صادق حسناوي88466

ى83346 66بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىسندس طاهر ياسير

67بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىهجران طالب رحيم113361

68بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىهديل ريسان يوسف113317

غدير علي درويش113338
69بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننى

ى326433 70بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىمريم ايوب حسير

71بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىزينب احمد داخل85364

ى عبدالزهرة112849 72بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىنور حسير

ى113648 73بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىعلياء عادل عبدالحسير

ى90355 74بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىاسماء ضياء حسير

مريم علي سعد85427
75بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننى

ي يحنر175191
76بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىزهراء هابى

77بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىدنيا كاظم محمد84030

ختام علي كاظم112867
78بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننى

79بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىزهراء سعد عمران90397

ى فالح112874 80بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىجزاء حسير

81بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىفاطمة محمد لفته83949

82بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىرويدة رافع لفته113074

يف112881 83بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىزهراء سلمان رسر

84بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىنور فيصل مسلم89639

85بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىورود كاظم لفته115925

86بكالوريوس2الخضى 12731المثنىأننىهبه صادق فليح347058

87دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىسارة سالم حسن85422

88دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىمزنة هبهوب ساجت88176

يف113016 89دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىفاطمة حسن رسر

90دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىايات سعد مجدي85415

91دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىضج طالب رحيم83941

92دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىميساء صادق حسناوي90218



93دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىافراح حامد جاسم83510

94دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىعواطف رسول معز113109

95دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىصفا ثائر طارق88432

96دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىمنار عبدالجبار حسن116309

97دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىنضال سالم جوالن88217

98دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىورود رسول معز113323

99دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىرشا قاسم سالم89043

100دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىاالء سعد مجدي83928

101دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىوديان جاسم محمد402397

102دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىزينب علي درويش83958

103دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىفرات كسار فرحان89931

104دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىصابرين دايخ نعيم113312

105دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىبتول ريسان يوسف85379

106دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىارساء رياض منشد112883

107دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىاالء قاسم شاكر89206

هدى هيثم علي112868
108دبلوم2الخضى 12731المثنىأننى

109دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىمريم ميثم عناد113121

110دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىمروة عدنان كعيم112856

111دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىظفر لطيف يوسف114846

112دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىفاطمة وضي شدود330930

ى خالد عباس84033 113دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىياسمير

114دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىسوزان حبيب داخل85381

115إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىزينب سلمان جالب112866

116إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىبلسم حميد محسن112845

زهراء علي معز347174
117إعدادية2الخضى 12731المثنىأننى

118إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىفاطمة كريم جاسم85397

119إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىزهراء مطرود زبر85401

120إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىايات زهير صالح113305

121إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىفاطمة محمد قاسم113623

122إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىيش نارص شالكة326529

123إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىنور حيدر عبدالواحد85389

124إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىنور يوسف منشد113828

125إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىاية محمد نارص89660

126إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىهبة ماجد محارب346293

127إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىرسل محمد داخل112858

ي حمود116715
128إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىشكران مرضى

ى عبدالزهرة112848 129إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىاية حسير

ى ذباح113742 130إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىزينب حسير

131إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىسارة فارس نعمة116826

ميالد علي عبدالحسن116855
132إعدادية2الخضى 12731المثنىأننى

133إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىهدى جعفر عادل112859

134إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىتبارك كاظم لفته114064

135إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىبشائر عواد صاهود537240

136إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىزهراء طالب صبار88445

137إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىايمان قاسم عويد116479



138إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىفاطمة حامد جاسم113866

139إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىرؤى رياض محسن116216

140إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىمنال كريم نوير113791

ى لفته347470 141إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىزينب حسير

142إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىزينب رعد كاظم83659

143إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىرجاء زغير دايم112895

144إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىنورة عبدهللا هبهوب346340

145إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىذكرى فالح حسن89807

146إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىفاطمة صباح لفته90161

ى471752 147إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىنور ضياء حسير

148إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىمريم محمد يوسف537379

149إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىرقية عبدالستار محسن116933

150إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىزينب باسم عبدالكريم113142

151إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىانفال نعمان هاشم346253

152إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىتقوى جياد بداد112853

فاطمة علي معيجل175078
153إعدادية2الخضى 12731المثنىأننى

154إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىزهراء قاسم غازي116997

155إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىورود ستار هادي116568

فاطمة سلمان عبدعلي90345
156إعدادية2الخضى 12731المثنىأننى

157إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىفاطمة معيوف مريمط354403

158إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىنورالهدى فوزي مجدي89547

159إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىفاطمة احمد نعيم83826

160إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىفاطمة فاضل صبار85404

161إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىزينب كريم جهيد116499

ى377687 162إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىبتول باقر حسير

163إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىفاطمة ساجد رزي    ج346682

164إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىفاطمة محمد توفيق115866

165إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىسماح هادي جبار537150

يف174904 166إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىتبارك صالح رسر

167إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىزهراء نعمان مهدي83904

168إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىزهره عبداالمير عداي90250

ي83961
169إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىزهراء فاضل شمجى

ى جبار عباس89904 170إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىبنير

171إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىفاطمة خضى نارص90056

172إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىافراح موجد كاظم537170

173إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىزهراء حبيب داخل88913

174إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىزهراء كاظم فليح113671

175إعدادية2الخضى 12731المثنىأننىايمان هالل رباد88787

176دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىامل دايم شنابة85384

177دبلوم2الخضى 12731المثنىأننىدجلة قاسم مطرود89966

1دكتوراه2الرميثة 22733المثنىذكرعلي كتيب دخن325754

2دكتوراه2الرميثة 22733المثنىذكراحمد شايع كريم374949

3ماجستير2الرميثة 22733المثنىذكرعلي فيصل غازي537711

4ماجستير2الرميثة 22733المثنىذكراحمد عبدالكاظم جابر438942

5ماجستير2الرميثة 22733المثنىذكرمحسن عبد مطر361363



6ماجستير2الرميثة 22733المثنىذكرعلي عوض عطشان283231

7ماجستير2الرميثة 22733المثنىذكررسول ثامر جاسم326505

8ماجستير2الرميثة 22733المثنىذكرسجاد مجبل عبد325711

9ماجستير2الرميثة 22733المثنىذكروليد عبدالزهره جليل325232

10ماجستير2الرميثة 22733المثنىذكرمرتضى كتيب دخن557083

ي خنفوس325666 11ماجستير2الرميثة 22733المثنىذكرسالم ناج 

12دبلوم عالي2الرميثة 22733المثنىذكرسالم كاظم طريف276687

ى ماجد امير277142 13بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

14بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي محمد جواد374812

ي فزاع375331
15بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرابراهيم حسوبى

16بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرجاسم محمد محيل406810

17بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكركريم ماجد كريم392592

18بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرقائد حاكم بدر276414

19بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي كامل قاسم406803

20بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي شالل جياد438954

21بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعاجل شعالن فرج477429

22بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرجمعه دهيم نايف326269

23بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرفائق يوسف عزيز277862

24بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي سلمان حميد276805

25بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعقيل جبار محمد326309

26بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمحمود كاظم حاجم276636

27بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعدنان كاظم مذرى361722

ي خضير275886 28بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرظاهر خير

29بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي عباس حسن361757

30بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسن هادي علي276557

ى محمد275902 31بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي عبدالحسير

32بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرسالم عادل نجم477441

33بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكراركان احسان معجون551934

34بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرجميل طربال جاسم361780

35بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي حسن سوادي366164

 هادي علي275833
ى 36بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

37بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي وحيد ظاهر326473

38بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعالء نعمة صالح477455

39بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد كتاب حمزة276702

40بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعبدالحسن كاظم دوتح363934

ى شهيب سماوي276780 41بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعبدالحسير

ى رياض سلطان537707 42بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

43بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمرتضى عباس عبداالمير326301

44بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرسعد محمد باقر276470

ي كاظم جاسم375214
45بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرلطفى

46بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرصفاء حبيب رسبوت371521

47بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرامجد عباس شنان281367

48بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعبدهللا حسن سوادي365254

 عبدعلي عبدالسادة281322
49بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمرتضى

50بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرشاكر سهر عبد276354



ى325281 51بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمهيمن خضير حسير

52بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرزياد رحيم حسن276915

53بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرقاسم عناد جي 280633

54بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد سلمان كاظم276428

55بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكررزاق جميل شعيوط438913

56بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمعزز خضير علوش557103

ي نارص557190
ى كوبى 57بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

ى276490 ى ملك حسير 58بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

59بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسان صبجي غالي326233

60بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسن حميد عبود275896

61بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكراسعد عبدالزهره جليل276762

62بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرجاسم صبار كاظم280294

63بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكروليد صاحب علوان477503

64بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي حمود والي537713

ى موس عناد326570 65بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

ى عايش280300 66بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحميد حسير

67بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرسالم عبدالكريم مالخ281319

يف551898 68بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي محسن رسر

69بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي خضير عبدالعباس276694

70بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمهند احمد رزاق281201

71بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكريارس بشير يارس557210

اد406743 ي رسر
72بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرخالد منفى

73بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمصطفى داخل محمد276139

74بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرصادق علي جاسم552052

75بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرميثم صاحب حبيب325777

76بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرابراهيم لفته فضاله277711

77بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرهادي عوض عطشان280263

78بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمصطفى رسول عباس277806

79بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسن عبدهللا عبدالحسن282987

80بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعقيل مطر محان396626

81بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرتكليف جاسب صعب276366

82بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرفراس فالح جي 325994

83بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمرتضى جعيلة حمزة325460

 حسن علي281819
ى 84بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

85بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد محسن عطيه279122

86بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرجواد كاظم ليلو280971

ى277086 87بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحكمت عبدالسادة عبدالحسير

88بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرصادق صالح صباح281206

89بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعالء جميل شعيوط281191

90بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي هلول محمد537727

ي326357
91بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسن طعمة ثوينى

92بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكركرار علوان حسن281187

93بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكراحمد عبداالمير مذري276575

94بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرضياء مجبل محسن277714

95بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد محسن كولي325791



ى خضى277167 96بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمرتضى ياسير

97بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرصالح مهدي بريد276974

98بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي فالح جبار280257

99بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرهشام شعالن جديول374842

100بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرقائد فرحان مدلول281195

101بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد نعيم سوادي396960

ى صاحب477420 102بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكراحمد حسير

103بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرميثم رياض هادي280321

104بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكراحمد صاحب علوان406801

105بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمصطفى شنباره نارص326332

ى محمد325737  حسير
106بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمصطفى

ي جبار277838
107بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكربسام حسوبى

108بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكركريم شاكر كتاب537712

109بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعباس باسم محمد325762

110بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي كاظم حسن361566

111بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكررائد كريم سفاح276792

112بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرهيثم عموان موس276351

ى551973 113بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحيدر زامل عبدالحسير

 عبدالمحسن علي277800
ى 114بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

ي276536 115بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرستار جابر مالج 

ي552026
ى
116بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكراثير شنان لوق

117بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمصطفى كتيب دخن277815

118بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكراحمد هاتف كاظم280956

119بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرجالل كريم سفاح276707

120بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرماجد رشيد شنوب276498

121دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد كاظم ثامر276983

122دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرحسن عبدالمحسن حويلي277763

ى جيثوم164752 123دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرجبار حسير

شوح325498 ى رسر 124دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرعماد عبد الحسير

125دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرغزوان عبدالكاظم جبار537724

126دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرطاهر يوسف عزيز276923

127دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرسعد صاحب علوان276968

ى توفيق جعفر276823 128دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرتحسير

129دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرعباس عبد االمير ساجت278744

هللا محسن361868 130دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرجاسم خير

131دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرامجد عبدالزهره جليل277633

132دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرنعيم قابل ظاهر276988

133دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرتوفيق ادريس غالي283403

ى280290 134دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرعبداالمير كاظم حسير

135دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرقاسم عيدان هزاع326554

136دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكريارس صالح فليح277022

137دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرحمادي عريف عبدالحسن375284

ى داخل325240 138دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرعلي حسير

139دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرمصطفى عباس عبداالمير276991

140دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرحكيم عبدالحسن عبد276932



141دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرعماد كريم جابر361419

ى325259 142دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرعباس علي عبدالحسير

143دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرامير محمد حسن326399

144دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرعلي رحمن عبد276877

ى ستار حسن326260 145دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

146دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرسعيد نعمة خضى276340

147دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرفارس كامل حسوب325784

148دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرعلي شاكر عبيد325988

ى277783 149دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرجاسم مطشر معير

150دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرقحطان مدلول محسن276626

151دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرسالم حسن جاسم277028

152دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرخالد جليل شعالن280962

ى نارص364705 153دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكراحمد حسير

154دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرحيدر عادل خضير276655

155دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرشهد رحيم علوان276547

ى نوري283395 156دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكراحمد عبدالحسير

ى جبار هدهود537717 157دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

158دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرمحمدعلي صادق نعمة537716

ى عبدالجبار نهير325769 159دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرتحسير

ى نعمة حسن277119 160دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

ى276825 161دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرعاصم نارص حسير

162دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرضياء رحيم كريم281393

163دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكررضوان عبدالكاظم جابر277218

164دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد عبدالعظيم جاسم396937

165دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرعالء عبداالمير دانة282710

166دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرعادل محمد كنان276335

167دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكركرار لطيف نعمة277728

168دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرحيدر جبار طاهر552035

ي281407
169دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكراحمد كريم راضى

170دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرمنتظر سعد فزاع326209

171دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرشهاب احمد عبدالجبار551910

172دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرحسن جاسم محمد281299

 علي277173
ى 173دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرحيدر حسير

174إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرميثم سوادي براز396798

175إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحسن علي عبود396667

ى عباس397016 ي عبدالحسير
176إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرراضى

177إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرسعد محسن محمد277733

178إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرزياد عبد حسن396643

179إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعادل نوبى دك276681

180إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعبدالحافظ محمد سهر488439

181إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرهلول خلبوص دخان325732

182إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعالء هلول خلبوص278264

ى نارص325224 183إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكررحيم حسير

184إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحيدر حسن عصيان281423

185إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرشهيد صالح فتالوي325207



186إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحسن هادي كريم276843

ى ظاهر280260 187إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد حسير

188إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرصادق مرتضى داخل325151

1ماجستير2الرميثة 22733المثنىذكركاظم رحيم علوان477469

 علي هدهود276723
ى 2ماجستير2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

3ماجستير2الرميثة 22733المثنىذكرامير بارز فليح477446

4بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد رعد حنفوش537718

5بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرميثم غالب محمدحسن281213

6بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمحمود فرهود عبيد276278

7بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكروعد محمود كاظم276617

ى مسلم عبد280074 8بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

ى283261 9بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمرتضى حسن عبدالحسير

10بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرابراهيم مهدي كاظم326408

11بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي سلمان مشيهد365464

12بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكررياض حمزة تركي361510

13بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرامير عمران موس477398

 كاظم ديلي406758
14بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمصطفى

ى325950 15بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرصمود جعفر حمير

16بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد نعمة ذاكر281009

17بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي محسن عطيه275843

18بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد عواد جابر277080

19بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعباس عبداالمير مذري277007

ى ابراهيم محمد280346 20بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

21بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكراحمد عبدالكريم عبدالشهيد396862

22بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكركرار غانم منيعم366723

ي281018 23بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرصفاء سوادي مالج 

24بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرطه عبدالحسن طه325632

ى كويت محمد325640 25بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمعي 

26بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسام محمدجواد كاظم374985

27بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرخالد مجيد جابر279948

28بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكراكرم هاتف محمد375346

ى عباس عبداالمير326461 29بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسنير

30بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد عدنان عبدنور365357

31بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي سلمان فليح325940

32بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرخالد لطيف عبد228195

ى كاظم281233 33بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرانمار عبدالحسير

34بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحيدر كامل عواد275820

35بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمشتاق طالب طحيور276464

36بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي هادي عبيد406774

37بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي نعيم سوادي375064

ي دنيف276446 38بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرنايف راهنر

39بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكراحمد عباس شنان552041

ي حطحوط281210
40بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعباس توينى

41بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرسيف حمزة عبدالحسن281013

ي علي276965 42بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرماهر خير



يف275829 43بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرجودت ماجد رسر

44بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرخالد عبدالعظيم هتل397034

45بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعبدهللا جواد كاظم283173

46بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمعد سالم عبدهللا277913

47بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكراحمد توفيق محمد277059

48بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرقاسم ستار جبار277686

ى صاحب406772 49بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرليث حسير

50بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد ادريس محمد551868

51بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعدنان خريجه عبد281375

52بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكروليد خضير حسون279143

ى ابراهيم حمودي325569 53بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

54بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرسجاد جميل شعيوط281371

55بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرزيد عباس شنان281771

ى هاتف عبدالسادة406782 56بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

57بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمصطفى عبدالجواد مجهول276661

58بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرسالم عبدالرضا عبدالخضى280061

59بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرضياء علي كمر282273

60بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسن صبجي هادي326391

61بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمسلم عقيل جبار326513

62بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرجاسم حاكم عذاب276620

63بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكركمال خضير جابر325590

64بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد حاكم محسن277740

65بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعبدالعباس كشيش سلمان277359

66بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمرتضى كاظم جدران276232

67بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكررضا حسن داخل280947

68بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرماهر عبدهللا رحيم277720

69بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرماهر عامر عبدالكريم277036

ى محمد438968 70بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرهارون حسير

71بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرلؤي محسن كول325870

72بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكراحمد سالم كامل283327

73بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكروسام صالح عبد325428

74بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكراحمد بشير عبدهللا406805

75بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرجهاد شهيب لفته281437

76بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرصفاء هلول خلبوص276718

77بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمهند خليف غالب277181

ى280852 78بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكراسامه عبداالمير حمير

79بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرقاسم محمد معيوف276727

80بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرصفاء جميل شعيوط281183

81بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمخلص علي كمر280938

82بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعماد صباح حميد280302

83بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرخليل جاسم سوادي325863

ى حميد بطاح280418 84بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

يف276005 85بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمصطفى محسن رسر

86بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمرتضى بطاح نوري277787

87بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكراحمد جاسم خضير325357



88بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسن نعيم طعمه280829

89بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد جبار عمران277934

90بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمصطفى مظهر كامل365601

91بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرامير سلمان صالح277792

92بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكراسعد حاتم شعيوط325978

93بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعبدالحسن حمزه عبدالحسن276779

94بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكراحمد عبداالمير يحنر276950

95بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكريقضان محمد محيل406742

96بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكركرار طالب اللطيف477485

97بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي عبدالواحد عطية280578

98بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي جابر فرج283155

99بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعالء يوسف عبداليمة277736

100بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسن عبداالمير راهي277937

ى عريان حويل374968 101بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

ى279452 102بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمنصور اسعد حسير

103بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرسعد كاظم حسن361456

104بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعبداالمير طالب مطلب276478

ى164796 105بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحيدر جبار حسير

106بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكريحنر لطيف كاظم282784

ي325472 107بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرنشوان فالح صي 

108بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي عبداالمير مذري280308

109بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرجعفر كامل جبار280915

110بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرسجاد رعد خلف277868

111بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمنصور ظاهر جعير275819

112بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكراحمد طه خضير276936

113بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرامير علي عواد280999

114بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرتوفيق صالح جديول276666

ى277519  علي حسير
ى 115بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

116بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرضياء صاحب عبدالسادة276834

117بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسن فالح جبار281174

118بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمصطفى كاظم ليلو279063

119بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد قاسم شعيلي276675

120بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحيدر غانم منيعم275857

121بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحاتم سمير نجم281700

122بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكراحمد زاير عبدالرضا275806

123بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكراحمد كريم عباس277877

124بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسن موس جعفر325894

125بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرزين العابدين عباس رسحان282637

126بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكركريم عبدزياد عطية276529

127بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرخميس جفات دايخ325506

128بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرابراهيم مكي خليل281198

129بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد حمدان عبدالرضا326409

130بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكررعد محمد عاجل277899

ي282496
 علي دوجى

ى 131بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

132بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمنتظر عدنان حسن326385



133بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمصطفى اياد محمد277819

134بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي صالح نارص477476

ى فاضل محمد277076 135بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

136بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي مراد شايع325848

137بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرفاضل عباس نوري477451

138بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرمصطفى حسن فزع277070

139بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرليث ماجد صاحب325971

ى شهيب لفته281197 140بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

141بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرطارق مهدي واجد276297

142بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرفهد جميل عبد280967

143بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي احمد شهيب281429

144بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرعلي محمد عبداالمير276255

145بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكراركان عدنان لفته276765

ى كاظم حمزة276563 146بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

147دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرحيدر صبجي غالي477434

148دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكراياد جبار كاظم279400

149دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكراحمد رحيم زاير406791

150دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد عويز زغير275834

151دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرعلي سعدي محمدجواد276542

152دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكربشار محسن كولي280922

153دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكراحمد شاكر مجهول325698

154دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرمرتضى قاسم خنفوس278601

155دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد عزيز عبيد277887

156دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرميثم ناجح خماط283461

157دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرحليم قاسم كميل375151

158دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرحامد جليل شعالن280446

 علي محيبس277187
ى 159دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

160دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكراحمد كريم غافل406779

161دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرحامد جفات مطر325930

162دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرحسام محمد فضل279862

163دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرضياء هلول خلبوص278239

ى280985 164دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكراحمد نارص حسير

165دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرمحسن رزاق كتاب276502

ى نشاد276487 166دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرضياء حسير

167دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرعلي هادي علي326462

168دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرحيدر عبدهللا واج277858

169دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرعلي كويت محمد277845

170دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرزمان مديح طرفة477391

ى جاسم276731 171دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرصباح حسير

ى281003 172دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكراحمد كريم عبدالحسير

173إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحيدر صالح جديول325515

174إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحسام جميل حمزة282513

175إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعلي يارس حسن364219

176إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكراحمد عبداليمه عبدالعباس280746

177إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعبدالمهدي حميد بطاح277959



178إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرالهادي عامر عبدالصاحب326428

179إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحسن سلمان عواد280199

180إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعدنان خالد عدنان537701

 علي سليم281040
ى 181إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

ى خضى280212  ياسير
182إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمصطفى

183إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعلي محمد سلمان280519

 علي عيدان279548
ى 184إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

185إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد حاتم شعيوط375204

ي مهنة مشاى277438
186إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرهابى

187إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكررحيم فليح كمر282051

188إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكراحمد سوادي فتنان477409

189إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد قاسم محمد277883

190إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعمار جميل شعيوط281442

191إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرجاسم محمد كنان365984

192إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكربدر محمد كريم397076

ى زغير326555 193إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرقيض حسير

ى محسن حسن364058 194إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

195إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد عالوي جفات325554

196إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعلي نعيم قابل282195

197إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد علي محيبس281435

198إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكراحمد هادي دعبول279491

ى عبدهللا عبادي279845 199إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

200إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعلي عبد اليمه عبدالعباس282020

ى ناهي عبد279819 201إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكربنير

202إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمحمود كامل طحيور396719

203إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمؤمل احمد سوادي477574

204إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحيدر رزاق علي477509

205إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد شناوة قابل275791

ي276897 206إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحسن هادي عبدالنن 

207إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمنتظر جبار شوين280182

ى اركان جبار276944 208إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

ي فزاع325660
209إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرشفاء حسوبى

 علي كاظم375192
ى 210إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

211إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرفيصل فارس خيون438924

212إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمنصور جميل عبد279973

213إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمحمود لفته نعمة276459

214إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعلي حسن عبدالمحسن280148

215إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد باسم صبار325331

216إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد هاتف خضير325822

217إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكراسعد محمد جبار477561

218إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعلي جابر مسير281681

ى هاشم محمد283481 219إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

220إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرايمن مسلم حفوف281794

221إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد بشير رزاق280682

ي325627
ي حسوبى

ى
222إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد كاق



ى375273 223إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكركرار علي حسير

ى280954 224إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكريارس محمد حسير

225إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعلي سوادي فتنان477445

226إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحسن فارس عبيس282821

227إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعالء فالح مدلول397093

228إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد يحنر هاشم375359

229إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكراكرام محان كيف276885

230إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعلي غانم منيعم276952

231إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمرتضى عدنان جواد361936

232إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكراحمد عبدالزهرة جبير375091

233إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرسالم كريم سفاح280993

234إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرقاسم محمود كاظم275855

235إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكراحمد كاطع ازغير279463

236إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكررسول حسن اليم477498

ى فارس عبيس283057 237إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

238إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد حيدر حسن375172

239إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد قحطان حمزة396833

240إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمرتضى عبدالخالق فضل278292

241إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد محسن عصبان279966

242إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعلي اياد محمد280373

243إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرجعفر وثيق موس396686

244إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرليث عبدالحسن كاظم326495

245إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمنتظر توفيق جعفر275909

ى280541 246إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد صباح حسير

247إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرواثق فزاع نعمة325835

248إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحيدر حسن عبدالمحسن277768

249إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد قاسم مطرود279573

250إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعلي قاسم مطرود396883

251إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمرتضى محمود عبد439022

252إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحسن مانع هلول277528

253إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرجابر عبدالهادي خريجان276629

254إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرصفاء عبدالخضى جبار279096

255إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد عبداالمير كاظم282587

256إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمهند عبدالحسن محسن375304

257إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعالءالدين جواد عبدالعالي537731

258إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعلي صالح عبد277915

259إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرسمير غانم خطار326378

260إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكركامل قاسم كميل375027

261إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرادريس محسن حسن276958

262إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرغيث علي شهيد364003

263إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمؤمل اكريم جومة488438

264إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرامجد جاسم خضير283122

265إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمصطفى محمود عبد438998

266إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد علي ثامر282856

267إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعلي رزاق كتاب326476



268إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكراحمد عبدالحسن وحيد276768

269إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمخلد كاظم ابراهيم277065

270إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمحسن فليح كلوف281981

271إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعلي حسن كاظم365859

272إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرزين العابدين احمد حسن280396

273إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحسن قدري علي282078

274إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرسجاد اياد تركي325443

275إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرزيد عماد عباس277499

276إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرميثم موس كاظم375246

277إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكررضا سلمان فليح325958

ى ضياء بريد279431 278إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحسير

279إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرسعد نعيم جارهللا283206

280إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمهدي محمد طالب375048

281إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكررضوان عامر عبدالصاحب477492

282إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمنذر ظاهر صعيجر275811

283إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحيدر سلمان عواد277944

284إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعباس ساجت جابر375164

285إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرجسام محمد كاظم280892

286إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمصطفى نجم عبود280991

287إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحسن نعيم قابل374855

288إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكراكرم سلمان ثامر280169

289إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرهشام كريم هزت279374

ى مطرود557185 290إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكراحمد حسير

291إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعلي كريم حمزة537708

ى365919 292إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرمرتضى صالح عبدالحسير

293إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحسن عبداالمير جياد364425

294إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعباس نعمه حسن406808

295إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكراحمد فاضل عبدهللا278416

296إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكركرار طاهر يوسف281389

297إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرزيد علي عبدالرضا276814

298إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحسن عويز زغير279515

299إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعلي حميد بطاح282243

300إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعلي حمزة تركي396998

301إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرايهاب مهدي جابر275973

302إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكراحمد هاتف خضير325888

303إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحيدر حسون جالب406785

304إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعلي معمر عبدالوهاب325646

305إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرسامي صالح جديول375010

ى ابوهيل280713 306بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكراحمد حسير

307بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىذكرموس كاظم عبيد326280

308دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرجاسم محمد كرم326467

309دبلوم2الرميثة 22733المثنىذكرمحمد معيوف داخل375140

ى276682 310إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرحاكم مطشر معير

311إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرعادل عبدالعالي ناهي275982

ي كريم326578 312إعدادية2الرميثة 22733المثنىذكرميثم ناج 



1ماجستير2الرميثة 22733المثنىأننىشفاء نارص جبير406777

2دبلوم عالي2الرميثة 22733المثنىأننىامنه قاسم وريور281925

3بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىحسناء احمد كريم278720

4بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىرباب عبدالحسن عبدالرضا423944

5بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىنشين عطا علي276832

6بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىنادية جبار طاهر280933

7بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىازهار عبدهللا جرمط277771

8بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىزينب كاظم شناوه488400

9بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىنشين عقيل جابر282658

10بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىزمن عدنان لفته275873

11بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىسجا كريم مجذوب278688

12بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىوالء محمود عبدالجبار278578

13بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىسمر محمد منشد276787

14بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىوجدان شهيد محسن277590

15بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىزهراء نعيم طعمه277931

16بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىهناء عبداالمير فرهود326493

ىع قيطان278653 17بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىهيام زعير

18بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىانوار عطية نعمة364998

19بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىليل جبار جهاد277613

20بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىدالل حسن محمد277178

21بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىسمية عبيس عبدهللا277842

22بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىكفاء حميد كتاب277919

23بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىسناء قاسم هالل281179

24بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىاصالة تكليف كشاش537715

25بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىاسيل تايه سوادي477526

26بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىانتظار عبيد زغير552015

 علي277160
ى 27بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىاالء حسير

28بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىافراح نبيل نجم325139

29بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىنضال عبيد زغير551958

30بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىفريال حسن محمد552031

31بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىوفاء جي  هادي537722

32دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىعلية عبدالكريم حمود277050

ى277926 33دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىايمان خضير حسير

34دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىفاطمه كريم سلمان477604

35دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىامل جبير فضالة282331

36دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىاكرام غازي كريم276837

37دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىشيماء عبدالواحد خضير325250

ى جي  هادي278199 38دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىبشر

39دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىزهراء فخري عبود281388

40دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىزينب صبجي غالي375338

ين عبدالواحد خضير325271 41دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىشير

42دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىبدريه محمد عبد326520

43دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىسعدية دهيم نايف280284

44دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىميعاد جريو بعيد275997

45دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىاسيا سعد عزيز277017



46دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىمها يونس عبدالسادة281398

47دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىزينب محسن سلمان326441

48دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىنورالهدى شاكر رزاق278624

ي281410 ي محسن حرب 
49دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىتهابى

50دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىاراس كامل جاهل276333

51دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىنور ستار امير277044

52دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىغفران جبار وحيد325144

53إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىناديه باقر جابر477500

54إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىشيماء جبير فضالة277923

55إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىحنان خضير عبد277225

56إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىخالدة كريم جبار552033

57إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىايمان حبيب كعيم325291

1ماجستير2الرميثة 22733المثنىأننىزهراء فوزي ابوخويط276698

2ماجستير2الرميثة 22733المثنىأننىشهد باقر جاهل325489

3بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىافراح جاسم محمد325654

4بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىتغريد محمد طوي    ج276900

5بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىحوراء كاظم حمزه275912

6بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىنور قاسم كاطع281841

ى276672 7بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىزينب عباس حسير

8بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىفاطمة نارص علي276613

9بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىهدى امجد حافظ278368

10بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىثناء نعيم سوادي281587

11بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىدعاء محسن سلمان326325

12بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىرحاب شاكر مدلول277932

13بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىهبوب كامل جاهل279996

ى كاظم جاسم326482 14بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىحنير

سناء علي كمر276889
15بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننى

16بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىعذراء يونس عبدالسادة277198

17بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىريم صالح حمود375354

18بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىرحاب عواد برهان277738

19بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىنبآ رحيم شنوب276463

20بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىامال ستار جبار276740

21بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىشهد قيس ماجد280133

22بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىزينب سعد دعيول325304

23بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىابتهال فريد كاظم283300

ى كاظم325878 24بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىرؤى عبدالحسير

25بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىزينب كريم غافل406770

جنان علي دوجى281220
26بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننى

27بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىزينب هادي نارص277810

ي جارهللا325692 28بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىحنان خير

29بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىزينب هادي دعبول277938

30بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىمروه عبدالرضا عبدالخضى277872

ازهار علي سليم325620
31بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننى

32بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىريام قاسم مطرود366830

33بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىفاطمة محمد حمزة325377



34بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىمروة جبار جهاد276905

35بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىايمان كاظم محسن280980

36بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىنور غانم شنبارة276745

اسماء محسن كولي281959
37بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننى

38بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىنور نبيل نجم326337

39بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىصابرين جدران رسبوت281381

40بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىزينب سفيح فهد537704

41بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىفاطمة جبير حامد277833

ى نشاد275709 42بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىعلياء حسير

 علي حميدي364633
ى 43بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىبنير

44بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىمنى كريم عبيد371978

45بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىفاطمه موس عدنان280265

46بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىورود عواد عارف277205

47بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىعهود عواد عارف281731

48بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىزهور كامل صخل275805

49بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىهند عبداالمير مذري280316

50بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىشموس كامل جاهل277893

ى326538 ي عبدالحسير
51بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىغدير راضى

52بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىازهار عبيد زغير325839

53بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىسارة ثجيل زماط325386

54بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىفرقد نعمة كاظم280564

55بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىنداء صاحب حبيب325858

56بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىحوراء سليم محمد325419

57بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىغفران عبدالواحد خضير325601

58بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىنباء سعيد ابراهيم277193

59بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىايمان علوان فليح282548

ى صبجي واحد276894 60بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىبنير

61بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىسوسن جدران رسيوت277773

62بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىزهراء هاشم عبيد277395

63بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىفاطمة محسن سلمان326436

ى نشاد275923 64بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىزهراء حسير

65بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىزمن محمود محيسن326289

ى غازي جاسم282107 66بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىسنير

67بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىعايدة سوادي فتنان477428

68بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىزهرا لطيف عبداالمير326420

ى اياد محمد278526 69بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىبنير

70بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىدعاء طه محمد277829

71بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىزينب كامل عباس551968

72بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىزينب كاظم ليلو281033

صفاء قاسم شعيلي320865
73بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننى

74بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىزينب فليح وادي283314

75بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىزهراء منعم جابر275877

76بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىايالف ماجد صاحب280968

فهيمة كاظم ديلي406746
77بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننى

78بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىصابرين شيال عبد375185



79بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىانوار عبد نارص277747

امنة علي دوجى280656
80بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننى

81بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىمروة شاكر عبد325410

82بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىفاطمة وزير عيدان325395

83بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىميالد مخلص غازي275861

84بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىاطياف دخيل جبار175368

مي نعمة كاظم282448
85بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننى

ى كامل صخل325616 86بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىبشر

87بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىرباب شاكر عبد276509

ي280414
ى
88بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىمروة سجاد شاق

ى326317 ي عبدالحسير
89بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىسجود راضى

90بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىنورالحسن قاسم محمد276555

91بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىعذراء رحيم شنوب276647

ى رحيم جهاد279293 92بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىبنير

ى خضى276586 93بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىرواء ياسير

94بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىزهراء جاسم عيدان326369

 علي277471
ى 95بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىوالء حسير

96بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىتهجد عبدالمهدي كامل281402

ي280335 وسن محسن حرب 
97بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننى

ي477408 98بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىزينب علي حرب 

99بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىغفران لطيف صبار277778

100بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىزهراء جاسم فليح281305

101بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىكاثرين كامل شعالن551885

102بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىرسل كريم شنوب283422

103بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىامابى علوان حمزة366462

هللا281416 104بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىزينب عبدالكاظم خير

امنة محسن كولي281746
105بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننى

106بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننىطيبة طاهر يوسف279338

ى شعيوط366205 107دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىختام امير

108دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىانتصار عباس عطيوي277703

109دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىيشى عبدالرضا عبدالخضى277796

110دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىزهراء مسلم عوض281026

ي406794 111دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىوقار جبار مالج 

112دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىفراك عبدالحسن كاطع281412

113دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىرسل حامد عزيز275891

ق جاسم تركي197941 114دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىاستي 

115دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىزهراء احمد كريم325522

ي عبدالحمزة283088
116دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىهبة هابى

ى جبير406761 117دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىرغد حسير

118دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىعلياء هاشم عبيد275917

119دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىعتاب جي  هادي406815

120دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىهدى شاكر مجهول366270

121دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىهدى عبدالرحيم مزهر325673

122دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىنضال عباس فرج281139

123دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىسكينه رزاق صالح277373



124دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىرحاب جي  هادي406813

125دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىزهراء عبيد سوادي326346

126دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىنشين راهي طه406789

ي فزاع281227
127دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىسهام حسوبى

128دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىشفاء كاظم داخل397146

129دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىوفاء هادي عيدان276774

130دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىرقية شاكر ساجت326421

ى278922 131دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىهناء نارص حسير

132دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىامر محمد طوي    ح325403

ى لهمود276322 133دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىايمان حسير

134دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىدنيا ابراهيم مليوخ325452

ى شعيوط366336 135دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىايام امير

136دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىحنان فاهم نعمة326452

ى حسن277217 137دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىسماح حسير

ى غانم خطار325906 138إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىارمير

حوراء علي صايف281361
139إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننى

140إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىريام رائد صبار277725

141إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىفاطمة سوادي فتنان477460

142إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىصفا مهدي عباس278889

143إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىاسماء عاشور بالش374875

ة عبدالعال زرزور366874 144إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىسفير

145إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىزينب عبدالكاظم عطية282875

146إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىاسماء سعود جاسم279359

147إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىطيبة ضياء بريد277788

148إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىرؤى شاكر مجهول326544

149إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىفاطمة عباس محمد438977

150إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىجنان يوسف محسن279015

ى عبدالحسن275759 151إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىبشائر تحسير

152إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىايمان غانم كويم537706

153إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىزهراء نعيم سوادي280241

ى375234 ي عبدالحسير
154إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىفدك راضى

155إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىرحيمة منصور حسان280047

156إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىنباء ماجد صاحب366616

157إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىسج  جبار كناوي477590

ى كاظم جبار281312 158إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىبشر

ي280539
هبة علي دوجى

159إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننى

ى جبار276819 160إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىفاطمة حسير

161إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىهبة توفيق ادريس280278

162إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىهاجر عبود حسان374867

ى كاظم دخيل280318 163إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىبنير

ى حيدر محمد326451 164إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىبنير

165إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىمروة مهدي عبيس278391

166إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىنرجس وثيق موس277287

167إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىفاتن محسن كاظم537709

168إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىزينب محمد كاظم275739



169إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىايات قاسم شنبارة325314

170إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىزينب سعد محسن276513

171إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىزهراء ساجد جبار374909

172إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىامل كوان وزن477611

173إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىمروة رزاق هادي406817

ي عزيز نارص277431
174إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىتهابى

اس عبدالجليل محمدرضا276296 175إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىني 

176إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىانوار محمد حسون364569

ى فزاع278328 177إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىتبارك حسير

ى ناهي عبد279623 178إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىحنير

179إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىضمائر رياض هادي282377

180إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىايناس مخلص غازي276455

181إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىرقية سلمان رحيم283495

182إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىاشواق جميل شعيوط281488

نورة علي كرمش375597
183إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننى

184إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىارساء هاتف خضير537705

185إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىزهراء فارس عبيس280082

186إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىفيض هللا مجيد جابر557074

ي281230
187إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىزهراء مديح شابى

188إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىهديل كامل عباس178531

189إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىسناء عاجل طربول280453

190إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىناهدة حسن محمد325562

191إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىمريم عبدالرحمن محمد276912

192إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىهبة حيدر حسن325796

193إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىخديجة محمد معيوف275938

194إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىدموع سفاح حيوان406798

195إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىرغدة كامل عباس325539

 مكي مراد278939
ى 196إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىبنير

197إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىهاجر محمد معيوف275971

198إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىهديل بحلوك شاكر406745

199إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىابتهاج عبدالواحد عطية367025

200إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىايالف رحيم فرحان477464

ي280485
ى
201إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىتبارك سجاد شاق

ي مايع280012
202إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىحوراء تف 

ى مطرود557199 203إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىصبا حسير

204إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىدنيا جالب عبد279693

205إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىتبارك يوسف محسن280465

206إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىزهراء عبداالمير محيل366536

207إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىفاطمة ماجد عباس325983

208إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىشذى عباس مطر282906

209إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىدعاء هاتف خضير537702

210إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىامال عباس مطر280271

211إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىبتول اوزير عيدان325367

212إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىارساء عباس جبير277561

ى هادي280028 213إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىاالء حسير



ي477414 اسمهان علي حرب 
214بكالوريوس2الرميثة 22733المثنىأننى

215دبلوم2الرميثة 22733المثنىأننىايمان صاحب جواد278459

ى شعيوط366368 216إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىهيام امير

217إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىسحر يحنر غازي325682

218إعدادية2الرميثة 22733المثنىأننىارساء عبد الرضا عبيد278804

ين 22734المثنىذكرباسم حسن خضى161622 1دكتوراه2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمصطفى عبد منشود135052 2ماجستير2ثورة العشر

ى161768 ين 22734المثنىذكراحمد خضير حسير 3ماجستير2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمحمد حاكم كاظم479291 4ماجستير2ثورة العشر

ى عبدالهادي عبد161729 ين 22734المثنىذكرتحسير 5بكالوريوس2ثورة العشر

ى عطيه عباس323258 ين 22734المثنىذكرعبدالحسير 6بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمحمد مهول حسان323145 7بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرحيدر مهدي عبد329496 8بكالوريوس2ثورة العشر

ى متعب323284 ين 22734المثنىذكرثامر عبدالحسير 9بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرفيصل طحيمي عواد151105 10بكالوريوس2ثورة العشر

ى323458 ين 22734المثنىذكرجواد فنطل عبدالحسير 11بكالوريوس2ثورة العشر

ي161698 ي حرب  ين 22734المثنىذكروليد عبدالنن  12بكالوريوس2ثورة العشر

ى329870 ين 22734المثنىذكراحمد جميل حسير 13بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرجميل نصار عبدنارص161716 14بكالوريوس2ثورة العشر

ي مرهج161672
ين 22734المثنىذكرصالح شابى 15بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعمار ستار جبار161521 16بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرغالب مدلول محمد329877 17بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرجاسم بازول غافل323246 18بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرفاضل شخيط دواج479202 19بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمحمد رحيم عبدالزهرة323089 20بكالوريوس2ثورة العشر

ي479255 ين 22734المثنىذكراحمد عدنان ناج  21بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمسلم اطعيم عبدالزهرة323649 22بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعلي ساجت راشد323172 23بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعبدالهادي صالح مهدي323332 24بكالوريوس2ثورة العشر

ى329424 ين 22734المثنىذكراحمد علي حسير 25بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعلي مزعل فري    ج161487 26بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرغازي راتب كاظم403121 27بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرضياء فريد جرود323735 28بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرحازم جبير ساجت323743 29بكالوريوس2ثورة العشر

ي صالح479247
ين 22734المثنىذكرباسل عبدالغنى 30بكالوريوس2ثورة العشر

 علي جابر323704
ى ين 22734المثنىذكرحسير 31بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرسجاد عبدالحمزة عبدالمهدي329757 32بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكراحمد شتام جاسم535438 33بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمحمود ذياب حمود161370 34بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرامجد محسن جواد322981 35بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرسالم هليل عبدهللا403288 36بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرحيدر كاظم داهي161684 37بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرناجح راهي هادي323428 38بكالوريوس2ثورة العشر

 علي طحيمي165396
ى ين 22734المثنىذكرحسير 39بكالوريوس2ثورة العشر

ى كريم داخل161378 ين 22734المثنىذكرحسير 40بكالوريوس2ثورة العشر



 علي322997
ى ين 22734المثنىذكرعناد حسير 41بكالوريوس2ثورة العشر

ى329718 ين 22734المثنىذكرحسن نارص حسير 42بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرسمير رشيد شنوب323237 43بكالوريوس2ثورة العشر

 علي شويل161751
ى ين 22734المثنىذكرحسير 44بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمحسن فاهم اليذ551747 45بكالوريوس2ثورة العشر

ى صالح حسون161782 ين 22734المثنىذكرحسير 46بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمحمد عبدالخضى عباس534828 47دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرسالم جاسم مظلوم161592 48دبلوم2ثورة العشر

ى161574 ين 22734المثنىذكراسعد عبد الرضا حسير 49دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرحسون جريو مغير329706 50دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرامجد محمد علي557379 51دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكركاظم حميد نعمة323124 52دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعلي ناهي عبدالرضا323348 53دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمحسن يارس هاشم323276 54دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرراتب كاظم عبد الرضا161702 55دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرخالد رحيم لذيذ161637 56دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرحميد عبيس خربش161714 57دبلوم2ثورة العشر

ى161746 ين 22734المثنىذكركريم خضير حسير 58دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرطالب شاكر عبدالرضا329858 59دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكروسام مهدي جابر161538 60دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرخالد حمزه شبيلي323025 61دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعالء غاوي حنتيت479241 62دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعباس فاضل حمزه161385 63دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمحمد حميد نعمة479302 64دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكريونس ساجت هالل323219 65دبلوم2ثورة العشر

ى مهدي عبيد323397 ين 22734المثنىذكرحسير 66دبلوم2ثورة العشر

ى حاكم كاظم329478 ين 22734المثنىذكرحسير 67دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرسجاد احمد عباس479307 68دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرثامر شاكر عبدالرضا329737 69دبلوم2ثورة العشر

ى323520 ين 22734المثنىذكرنديم كاظم حسير 70إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرجميل عبيس خربش323135 71إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرنزار اكويت نعمة372187 72إعدادية2ثورة العشر

ى161750 ين 22734المثنىذكرقاسم خضير حسير 73إعدادية2ثورة العشر

ي161775 ين 22734المثنىذكرسوادي شنان خاج  74إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرماجد جبار رداد323053 75إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرحيدر فالح رهيف323080 76إعدادية2ثورة العشر

ي كريم161648
ى
ين 22734المثنىذكرطارق صاق 77إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرحيدر فاضل مايع222122 78إعدادية2ثورة العشر

ى رحيم مزهر329554 ين 22734المثنىذكرحسير 79إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرسعد ماجد عبدالسادة551768 80إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرنعيم غالب ديان135008 1ماجستير2ثورة العشر

ي161501 ين 22734المثنىذكرمحمد محمود ناج  2دبلوم عالي2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرسجاد عبدالحسن خليوى134992 3بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمسلم ناظم يوسف161727 4بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرحيدر مزهر رحيم165343 5بكالوريوس2ثورة العشر



ين 22734المثنىذكرعبدالزهرة جابر عبودي323499 6بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعبدالعزيز احمد يونس323450 7بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرنور عبدهللا كاظم403129 8بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرامجد عبودي عبيس370340 9بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكراحمد حسن عبداالمير323436 10بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعايد صالل حسن329451 11بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرحيدر شخيط دواج551732 12بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرنعمه عبدالرضا جاسم161759 13بكالوريوس2ثورة العشر

ى عبيد151092 ين 22734المثنىذكرعباس عبدالحسير 14بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكريارس حيدر حسن371578 15بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعزيز باسم عبداالمير329794 16بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكراحمد سعد هاتف370424 17بكالوريوس2ثورة العشر

ى كاظم134912 ين 22734المثنىذكرعلي حسير 18بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرسالم كامل جودة403270 19بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمنصور عايد علي329779 20بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرحيدر خالد بزون479221 21بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرضياء فاهم جبير161741 22بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرسجاد سالم عواد134881 23بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعلي جابر عبودي371552 24بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكركرار حسن حمزة161791 25بكالوريوس2ثورة العشر

ى371291 ين 22734المثنىذكراحمد هاتف حسير 26بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرحسن رحيم حبيب371037 27بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرحيدر عبدعلي والي161390 28بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرسجاد حاكم كاظم134979 29بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكركرار اشخيط دواج323098 30بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكربسام عبدالهادي عبد161704 31بكالوريوس2ثورة العشر

ى جواد جريو134873 ين 22734المثنىذكرحسير 32بكالوريوس2ثورة العشر

ي371939
ى فالح ماسر ين 22734المثنىذكرحسير 33بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعصام عطيه سلطان329512 34بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعلي سالم صاحب135029 35بكالوريوس2ثورة العشر

ي403216
ين 22734المثنىذكراحمد كاظم شمجى 36بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكراحسان عساف داخل135061 37بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعباس عليوي ملوح478926 38بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرفؤاد عطية كنيوي329440 39بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعالء كشيش سوادي322935 40بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكركاظم راتب كريم323297 41بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرراهي عواد هادي329590 42بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكربدر شوجة كاظم161718 43بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمنتظر مجهول شنبارة371438 44بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرحسن تكليف ريكان161736 45بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكريعقوب راتب عيدان161663 46بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرحيدر محمد خضى323065 47بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعماد عطيه كنيوي329411 48بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمهيمن جاهل خزيان479188 49بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرابراهيم عبيس كاظم161513 50بكالوريوس2ثورة العشر



ين 22734المثنىذكرمحمد رحيم كريم323380 51بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكريوسف هاتف حريجة370216 52بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمهند عماد طراد161562 53بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرحيدر كاظم باطي329403 54بكالوريوس2ثورة العشر

ى سلمان كريم329805 ين 22734المثنىذكرحسير 55بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعلي محسن عباس161707 56بكالوريوس2ثورة العشر

ى كريم شايع403261 ين 22734المثنىذكرحسير 57بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكراكرم حاتم علي134973 58بكالوريوس2ثورة العشر

ى عطيه323781 ين 22734المثنىذكرهادي حسير 59بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرناطق نوري صاحب161492 60بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكراحمد عبد الستار مونس372244 61بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرحسن كامل كريم161595 62بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعامر رحيم غالي535457 63بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعلي كاظم عبد165412 64بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرفاضل حاكم ظاهر370650 65بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعامر شاكر عبدالرضا323317 66بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعلي كاظم خريجة161697 67بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمحمد مهدي هاشم323489 68بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعباس رحيم لفته161657 69بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعالء كاظم حميد151117 70بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمصطفى فارس كريم403190 71بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرقسور علي جابر135066 72بكالوريوس2ثورة العشر

ى هذال134866 ين 22734المثنىذكرمحمد حسير 73بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمسلم عباس كاظم161490 74بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرماهر شاكر عبدالرضا371641 75بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمرتضى حميد عبدهللا161511 76بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرفرحان لفته علي165569 77بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرصادق شاكر كامل323225 78بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكراسعد ماجد جهادي323613 79بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكراثير عبدهللا هاشم329844 80بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمحمد عايد علي329770 81بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرسجاد خالد رحيم161641 82بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعقيل يونس غازي165332 83بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرحسن رحيم نغيمش403246 84بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرحسن محمد جواد323529 85بكالوريوس2ثورة العشر

ى حمزة بجيوي323020 ين 22734المثنىذكرحسير 86بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرسجاد كاظم باطي135019 87بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكركرار محمد كاطع161612 88بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرجاسم محمد ساجت134935 89بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرصالح مهدي جاسم323606 90بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكركرار ستار جبار134897 91بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعالء توفيق مرهج535460 92بكالوريوس2ثورة العشر

ي479297 ين 22734المثنىذكراحمد قاسم خاج  93بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرحمزة محمد جواد134986 94بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكراحمد عبدالعالي جميل323714 95بكالوريوس2ثورة العشر



ين 22734المثنىذكركرار محسن عباس323539 96بكالوريوس2ثورة العشر

ى ناجح عبدالحمزة323639 ين 22734المثنىذكرحسير 97بكالوريوس2ثورة العشر

ي161634
ين 22734المثنىذكرمالك عبدالستار شمجى 98بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكراحمد صفاء حبيب323628 99بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكركريم غالب ديان478884 100بكالوريوس2ثورة العشر

ى محمد محسن134963 ين 22734المثنىذكرحسير 101بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرجعفر داخل عبد322975 102بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمنتظر كامل عباس323677 103دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرسالم صاحب عاضي161734 104دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرامجد شتام جاسم161411 105دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمحمد كريم خضير161401 106دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعلي حسن افطيسه165573 107دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمنتظر طالب دريس135038 108دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعالء علي قيس161365 109دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعالء عبد شوين161570 110دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرسعد رعد ضوجي535453 111دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمنتظر يونس غازي403227 112دبلوم2ثورة العشر

ى عالوي134940 ين 22734المثنىذكرعادل حسير 113دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرخالد جواد خضير323471 114دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعالء ورد جواد403296 115دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكركرار سعد كاظم403238 116دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمسلم هادي نشمي329522 117دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكراحمد جبل كاظم135042 118دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكراحمد حافظ محمود323115 119دبلوم2ثورة العشر

ى حامد حمزة377305 ين 22734المثنىذكرمعير 120دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرناهظ عارف مطلك161546 121دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمطلب رعد ضوجي535442 122دبلوم2ثورة العشر

 علي جواد165792
ى ين 22734المثنىذكرحسير 123إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمرتضى محمد محيسن370280 124إعدادية2ثورة العشر

ى ميثم كاظم228388 ين 22734المثنىذكرحسير 125إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمحمود نصيف جاسم329396 126إعدادية2ثورة العشر

ى راتب كاظم479273 ين 22734المثنىذكرحسير 127إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمحمد احمد مصطفى161578 128إعدادية2ثورة العشر

 علي كامل165474
ى ين 22734المثنىذكرحسير 129إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرصادق نافع عبدهللا551723 130إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرجعفر نايف مطر161495 131إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرايمن احمد جفات165639 132إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرجمال كشيش سوادي479235 133إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرصباح صالح عبدالهادي151099 134إعدادية2ثورة العشر

ى329490 ى هادي حسير ين 22734المثنىذكرحسير 135إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرابراهيم داخل عبدالسادة161606 136إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرامير ناظم مزهر323619 137إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمصطفى هاتف حريجة370940 138إعدادية2ثورة العشر

ي479266 ين 22734المثنىذكرموس سلمان عبدالنن  139إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعالء عارف عبدالكاظم165352 140إعدادية2ثورة العشر



ين 22734المثنىذكرمصطفى محمد محيسن370315 141إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعلي مسافر ابوغازي165322 142إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعلي عبدالرحمن محمد161388 143إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمحمد عبدهللا حسن161771 144إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرنور عدنان لفته165386 145إعدادية2ثورة العشر

ى عقيل كامل161701 ين 22734المثنىذكربنير 146إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمحمد سلمان مزعل375427 147إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرصالح نعيم محيسن161504 148إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكراحمد فاهم اليذ372292 149إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكراحمد غاوي حنتيت534819 150إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرصدام كاظم ريسان161720 151إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمحمد عطية داخل370532 152إعدادية2ثورة العشر

ي علك165589 ين 22734المثنىذكريارس خير 153إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعلي قاسم منديل161541 154إعدادية2ثورة العشر

ى سعد هاتف403152 ين 22734المثنىذكرحسنير 155إعدادية2ثورة العشر

ى هادي كاظم161534 ين 22734المثنىذكرحسير 156إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكركرار محمود كامل165769 157إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرفراس موس محمد232646 158إعدادية2ثورة العشر

ي479209 ين 22734المثنىذكرمحمود عدنان ناج  159إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعبدهللا شاكر دعبول329727 160إعدادية2ثورة العشر

ى راتب كاظم165336 ين 22734المثنىذكرمعي  161إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمجتن  عبدالعالي جميل323105 162إعدادية2ثورة العشر

ى حميد كاظم322992 ين 22734المثنىذكرحسير 163إعدادية2ثورة العشر

ى323310 ى ياسير ين 22734المثنىذكرعلي حسير 164إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمؤمل نعيم مهدي329567 165إعدادية2ثورة العشر

ى جميل370772 ين 22734المثنىذكرعلي حسير 166إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرامجد ناظم شوين371478 167إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرغيث علي مشاي165608 168إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمرتضى سالم جاسم161580 169إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرحسن مكي نارص534768 170إعدادية2ثورة العشر

ى فليح رواك479288 ين 22734المثنىذكرحسير 171إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكراباذر ظاهر محسن161525 172إعدادية2ثورة العشر

ى سعد داخل377273 ين 22734المثنىذكرحسير 173إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمحمود حاكم عبيس161731 174إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعلي محمد خضير323690 175إعدادية2ثورة العشر

ي جبار534775
ين 22734المثنىذكرحسام ماضى 176إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرطالب مهدي ياكوت161690 177إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرماهر صالح عبدالهادي165356 178إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكراحمد فاضل حمزة165359 179إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرحيدر مارد هندول161669 180إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعباس سعد كامل161784 181إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكررياض احمد عبيد165742 182إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرحيدر فاضل عباس134868 183إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعلي احمد جمعة479243 184إعدادية2ثورة العشر

ى مجبل فاهم390114 ين 22734المثنىذكرمعير 185إعدادية2ثورة العشر



ين 22734المثنىذكرمحمد محسن عباس372390 186إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعباس حامد برهان165476 187إعدادية2ثورة العشر

ى عناد عطية134999 ين 22734المثنىذكرحسير 188إعدادية2ثورة العشر

ي323565 ين 22734المثنىذكرمحمود رضا عبدالنن  189إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعظيم غالب ديان165379 190إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمصطفى فوزي معجون329506 191إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرجعفر ماجد كاظم161778 192إعدادية2ثورة العشر

ى شوان جابر478916 ين 22734المثنىذكرحسير 193إعدادية2ثورة العشر

ي165430 ين 22734المثنىذكرعقيل سعدون عبدالنن  194إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكررائد عادل غالي370461 195إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكربشير عبدالهادي عبد329695 196إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمحمد عبدالحسن زيدان161552 197إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمرتضى احمد عبيد165762 198إعدادية2ثورة العشر

ي165599
ى هدهود كابى ين 22734المثنىذكرحسنير 199إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكراحمد ميثم ابراهيم329468 200إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمهدي علي عريف161522 201إعدادية2ثورة العشر

ي احمد عباس135077
ين 22734المثنىذكرتف  202إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكركرار كريم كاظم161508 203إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكراحمد فليح حمود539653 204إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرامير جابر ابوجيج329502 205إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمحمود نارص محمد165422 206إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكراحمد حميد ريكان228092 207إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرمصطفى نايف مطر165552 208إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرحميد نصيف جاسم323045 209إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكراحمد جبير كاظم534799 210إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرحسن محمد حسن161787 211إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرعالء عباس حمزه161676 212بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرحسن عباس جواد329547 213دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرفيصل حمزه بجيوي370571 214إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىذكرنصيف جاسم فليح479251 215إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىخالده عبدالجاسم محمد161772 1بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىهيام هادي عبد323721 2بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىنجاة اسعيد جابر323578 3بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىفضيلة اعواصة عباس442624 4بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىارساء فرج جاسم403162 5بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىحسن جاهل خزيان479156 6بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىهدى حامد ساجت479276 7بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىزهراء هادي مجهول323552 8بكالوريوس2ثورة العشر

ي551737 ين 22734المثنىأننىرباب حمزة خاج  9بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىاقبال شخيط دواج161514 10دبلوم2ثورة العشر

ى161745 ين 22734المثنىأننىسهاد خضير حسير 11دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىانغام هادي عبد329520 12دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىاكرام محمد جهادي329679 13دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىتركيه عبد رشيد161397 14دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىنورهان عدنان لفته161661 15دبلوم2ثورة العشر



مريم عبدعلي لزام403138
ين 22734المثنىأننى 1بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىوسن عوده ميش135012 2بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىصابرين لطيف عبد161518 3بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىايمان جميل عبد161502 4بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىرهام خالد بزون479226 5بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىمها عبدالهادي بزون161694 6بكالوريوس2ثورة العشر

ى فوزي معجون161532 ين 22734المثنىأننىحنير 7بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىسحر عبدالخضى عباس161762 8بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىهناء هادي رحيم479195 9بكالوريوس2ثورة العشر

ي323069
ين 22734المثنىأننىكوثر محمد حسوبى 10بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىهبة كامل كريم323359 11بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىسناء سوادي جذول323264 12بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىزهراء كامل عواصة403183 13بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىهناء شوان غثيث134968 14بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىانغام خالد بزون479229 15بكالوريوس2ثورة العشر

وق قاسم محمد535463 ين 22734المثنىأننىرسر 16بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىدالل شاكر فزاع161706 17بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىزينب جميل عبدحوالة134948 18بكالوريوس2ثورة العشر

ى شاكر165450 ى حسير ين 22734المثنىأننىبنير 19بكالوريوس2ثورة العشر

ي323666
ين 22734المثنىأننىمنار مديح شابى 20بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىاالء عبدالهادي كاظم161688 21بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىازهار عليوي صبار135070 22بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىعهود ناجح عبدالحمزه161726 23بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىسج  حليم برهان323590 24بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىزهراء نارص محمد161529 25بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىاثار حازم خضير403307 26بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىمريم ضياء كريم377291 27بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىمريم ناظم شالوي134902 28بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىحنان رحيم عبد161709 29بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىجنان حميد جاسم161630 30بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىحوراء عباس حنون135031 31بكالوريوس2ثورة العشر

ى شخيط دواج161516 ين 22734المثنىأننىبنير 32بكالوريوس2ثورة العشر

ى نعيم479284 ين 22734المثنىأننىعبير حسير 33بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىمياده فاهم برهان161554 34بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىسحر حسب محمد161627 35بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىغفران محمود شاكر371340 36بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىنورة شتام جاسم135059 37بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىاغاريد هادي عطية372341 38بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىاسماء حسام غازي165402 39بكالوريوس2ثورة العشر

ى161743 ين 22734المثنىأننىعذراء رياض ياسير 40بكالوريوس2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىايناس حسون جالب161733 41دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىعلية فاضل كزار329815 42دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىصابرين حامد جاسم329531 43دبلوم2ثورة العشر

ي371404
ين 22734المثنىأننىاحالم فالح ماسر 44دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىابتسام عبدالعباس نعيم165603 45دبلوم2ثورة العشر



ين 22734المثنىأننىسحر عبدهللا كامل135048 46دبلوم2ثورة العشر

ى جميل عبد134956 ين 22734المثنىأننىماليير 47دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىسحر محمد كاطع161609 48دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىدعاء عادل خليف161510 49دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىناهدة فاهم هباد371082 50دبلوم2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىصبا حيدر حسن323512 51إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىساره مهدي جاسم329579 52إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىبوسي سالم حسن165659 53إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىانتظار حمزة عبيد165393 54إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىكوثر عبدهللا ابوطوير161652 55إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىايناس كاظم ريسان165580 56إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىانتظار نعيم لزام161602 57إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىالهام عبدالجاسم محمد165666 58إعدادية2ثورة العشر

رغد علي جابر161614
ين 22734المثنىأننى 59إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىدعاء شتام جاسم165646 60إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىنبأ نايف مطر161493 61إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىنجالء حميد نغيمش478940 62إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىزينب حميد جاسم161632 63إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىزهراء جاسم بدوش323416 64إعدادية2ثورة العشر

ي323034
ين 22734المثنىأننىزينة سعودي باسر 65إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىزهراء ساجد عباس371192 66إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىارساء كاظم حميد161666 67إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىسج  حامد عناد161756 68إعدادية2ثورة العشر

ي403204
ين 22734المثنىأننىتبارك كاظم شمجى 69إعدادية2ثورة العشر

ي محمد ساجت323796
ين 22734المثنىأننىامابى 70إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىنور مهدي هاشم165325 71إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىزينب عبدالجبار عبود329462 72إعدادية2ثورة العشر

ى عليوي165670 ين 22734المثنىأننىلقاء حسير 73إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىفاطمة ثوينى بهلول161566 74إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىصبا نايف مطر161497 75إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىزهراء عبدالجليل عبدالعباس165346 76إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىهبة حيدر حسن371609 77إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىمنى شاكر فزاع329748 78إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىنداء عبدالجليل عبدالعباس135026 79إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىفرحة حسان بهلول329686 80إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىوالء رحيم ضيدان165349 81إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىشهد احمد مصطفى165776 82إعدادية2ثورة العشر

ين 22734المثنىأننىدالل صنكور عمران165363 83إعدادية2ثورة العشر

ى هاشم كامل165561 ين 22734المثنىأننىبنير 84إعدادية2ثورة العشر

1ماجستير2الوركاء 22736المثنىذكرميثاق عبدالعالي كاظم272404

2ماجستير2الوركاء 22736المثنىذكرقاسم رعد شوجه476652

3ماجستير2الوركاء 22736المثنىذكرقاسم كاظم سوادي317287

4ماجستير2الوركاء 22736المثنىذكرسعد كاظم جبير317830

5ماجستير2الوركاء 22736المثنىذكرليث عبدالزهره عمران389447

6بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكررحيم لهمود جفجير272268



7بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرحميد شاكر عبدالخضى476551

8بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرجميل نعيمة شايع272356

ي317845
9بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرسالم كزار عاب 

10بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرسعد تراب كاطع272363

11بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرسعد سباح صالح272292

12بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرقابل مويش محار534847

13بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمحمود حسن عوض272380

14بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرفاهم شعالن سلمان404879

15بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعبدهللا حازم مايع276643

16بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعالء فاهم جواد272556

17بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد خضير موس277027

ه شوجه272338 18بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرستار ابوطحير

19بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعالء ماجد عليوي272322

20بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعزيز جابر دهوم272344

21بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمهند كاظم فتاح272391

22بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعمار جبير صالح476619

23بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرنبيل جبار اسيود272384

24بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرحيدر كامل هادي476539

25بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد مزهر جالب535018

26بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرلطيف علي غشيش317759

27بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمالك علوان عبد272466

28بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرسالم حسن عبد272263

29بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكريوسف كوزان جبار272576

30بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرجميل بجاي زياد272376

31بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعبداالمير بدوي عجة476675

32بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكراياد رحيم جلفان389271

33بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعالء حسن عبد272559

ى كاظم272327 34بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعلي حسير

35بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرسعيد مويش محار272232

36بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرستار جبير شنيور272521

37بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكراحمد جميل كريم272264

38بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرلطيف كريم زياد317447

ي جالب منيجل496055 39بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرصي 

40بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرصالح حميد زعنون317435

41بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعادل غازي ونان272468

42بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرجامل كاظم عطية272528

43بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرجاسم عبود جحش375889

44بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرجميل عبدهللا جبار404948

ى272361 45بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكريارس نارص حسير

46بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمصطفى خالد محمد272548

47بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرغسان عبدهللا هماش476576

48بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد زويد سوادي272393

49بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمحمود مزهر جالب535020

50بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرسالم رحيم مزهر272511

51بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرامجد سلمان كاظم376113



ى جابر272411 52بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعلي حسير

53بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرزائر فليح سويلم272481

ي مدلول272343
54بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعلي راضى

55بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعادل رحيم لهمود272297

56بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعالوي حمزة موس272302

57بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعلي فالح عبيد389803

58بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرسعد ناجح عبدالعال272527

ى272419 59بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمزاحم نارص حسير

60بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكروليد عطية سويلم272430

61بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكراحمد حارصى عبد556896

62بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرغسان عبداالمير نعمة272228

63بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرميثم عناد فرج272276

64بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرطاهر طالب حنظل272486

65بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكراحمد جبير غافل404932

يف حنون272320 66بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرفهد رسر

67بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعقيل عبدالرضا عزوز284485

ى زويد272235 68بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرضياء حسير

69بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمهدي فاهم ملحاوي278170

70بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد علوان لهمود277417

 علي هداد476558
ى 71بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرحسير

72بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرحسن كامل عطيه276669

73بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرفالح حسن عواد317768

74بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرانور عبدالزهرة جبار317514

ى جخنون272573 75بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعدنان مفي 

76بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرواثق شهيد عاجل272523

77بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعون راهي عطية284340

ى جليل عبيد534994 78بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرحسير

ى كاظم272299 79بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمخلص حسير

80بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمرتضى عبدالجواد شلتاغ404893

81بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمرتضى صالح مطر477777

82بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرليث علي فاضل272325

83بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرابراهيم حمزة كماز272453

84بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعقيل علوش عبيد317738

ى552243 85بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرجعفر عبدالحر عبدالحسير

86بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمنذر علي فاضل389661

87بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعلي خالد ابوالهود404772

ي محروس هبلي272251 88بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرناج 

89بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكراحمد هادي عبد275874

90بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرصالح ابوالجيج عبد272315

91بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكروسام حامد عبار272252

92دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرمحسن كامل جويد477747

93دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرسعيد جي  محمد272259

94دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرفاضل سلمان غضيب279837

95دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرقيض محمدصالح عباس272311

ي272371 96دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرتكليف عالل ناج 



97دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرحامد مدلول مزهر317298

98دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرعقيل كريم سلمان272515

99دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرعامر عبدالكاظم نفاث272226

100دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرمازن حسن غازي272558

ي منشد عويز272433 101دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرخير

102دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرحاتم محمد ساجت535008

ى ثامر317560 103دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرعالء حسير

ه شوجه272484 104دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكريارس ابوطحير

105دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرفليح جبار خضير476645

106دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرنبيل عظيم ظاهر404823

ي317305 107دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرعلي عاكول مالج 

108دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكراياد جهادي عبدالرضا476657

ي272482
109دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرهادي كاظم راضى

110دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكركاظم جبير عبود317926

111دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرحسن علي حاوي277139

112دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرحيدر جبير محسن272517

113دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرحليم ضايف جاسم317854

114دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرمنذر جبير عبداالمير556889

115دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرعبدالكريم عبداالمير هدهود317991

116دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرعلي نارص كريم477645

117دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكراحمد حسن عوض272557

118دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكررائد عصيب علي272679

119دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد كسار عبود277743

120دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرساجت دايم ثامر272336

ي ساجت317569
121دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرمحمود عاب 

122دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرفيصل غالي غياض476650

123دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرلطيف عجمي عويد375871

124دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد رحيم نارص272494

125دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرحيدر علي فاضل272250

126دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكريحنر كريم زغير273794

127دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرميثم عبداالمير عالوي317280

128دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكراحمد عبدالكاظم مدلول272607

129دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرسالم كاظم حمود272230

ى272360 ى نارص حسير 130دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرحسير

131دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرستار نجم حياوي317332

ون272351 132دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرعماد سوادي زغير

133دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرثامر شدهان جحش277606

134دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد كاظم عبدالخضى272257

135دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكراسعد ناظم علي404904

136دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرطالب عدنان كاظم272304

ي272306
137دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرسمير زغير حسوبى

138دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكررامي كاظم حمود534997

139دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكراحمد كامل عبد404858

ى كاظم272496 140دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكررحيم حسير

141دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرطالب كريم نارص476613



142دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرواثق جاسم محمد272454

143دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرفاضل غازي ونان273352

144دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرعلي محمود شاكر376232

145دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرعلي جابر عويد275827

146دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرقيض كامل حسن272341

147دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرمنتض مجيد داخل405026

148دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرنسيم هادي مدفون317916

149دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرحسن سمير ناهي376040

150دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرسجاد عبداالئمة كوزان376049

151دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرحسن هادي عبد272265

ى272565 152دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرجاسم محمد حسير

153دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرعلي فاضل مويش317582

154دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرباقر عبدالرضا عزوز272233

155دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرعباس كاظم عناد272513

156دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكركرار جاسم عبود272424

ى فاضل مويش317727 157دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرحسير

ى منيجل272285 158دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرعبدهللا حسير

159دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكركرار حساب ميلح552263

160إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرقائد عبدالرضا ساجت317394

161إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرحسن نزال سليم476586

162إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرعامر كاظم صالح477830

163إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرواثق علي مويش272396

164إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرجبار خضير عاشور389303

165إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرشاكر والي خضى272330

166إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكركريم كاطع لفته272671

ي كاظم جبير317544
167إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرغنى

168إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرحيدر غازي جبار272255

169إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرواثق كاظم نعمة534863

1ماجستير2الوركاء 22736المثنىذكرامير راهي محيميد317317

ى جخنون272570 2بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرقيس مفي 

ى274275 3بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرهارون سعد حسير

4بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعيىس جميل عبداالمير272561

5بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرهاتف كاظم سوادي275853

6بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرسجاد هاشم محمود404806

 نعيم جالي272331
7بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمصطفى

8بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعمار محمد عبدالكاظم272553

9بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكراحسان مطشر دوي    ج404896

10بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرغسان حامد ابوالهود272428

11بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمحسن فاضل عبد272387

12بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرامجد فاهم جواد277968

ى272536 13بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمرتضى حميد حسير

14بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمخلص كاظم عوض278148

 علي سلطان272580
ى 15بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرحسير

16بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمصطفى كاظم حمود476616

17بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعباس رحيم دحيوس376206



18بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد قابل مويش272734

19بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكراحمد جابر دهوم273066

20بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكروليد حميد زعنون277432

21بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرحسن لطيف عجمي375979

22بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعبدالزهرة كاظم فرحان376083

23بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرضياء شاكر عبدهللا272245

24بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعالء نارص داخل317963

ى534841 25بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرالمامون سعد حسير

ي عيىس404817 26بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعلي ناج 

27بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمصطفى كريم جازع476639

28بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرجاسم محمد حسن272355

29بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد جميل كريم317257

30بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكركرار اياد كاظم476686

31بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعلي عبدالرضا عزوز272303

32بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعطاهللا رحيم نارص317955

يف276831 33بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرسجاد داخل رسر

 عبدالعالي405002
ى 34بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد حسير

35بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرايوب فاخر بريد477762

36بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرصالح سباح مهدي317747

37بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرحسام علي سلطان272581

ي مويش272300 38بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكركمال صي 

39بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكركمال سالم عبدهللا317659

40بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرظافر حميد محسن272416

41بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرصابر جاسم محمد317909

42بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمقداد جميل حنون534998

43بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرسعد جياد مهدي272766

44بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرواثق هاشم دوي    ج278508

45بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرحيدر جميل كريم272274

46بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعدنان عادل عبيد272491

47بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرميثم خضير جازع272267

ى هدهود274078 48بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكركرار عبدالحسير

49بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرامجد ناظم علي317535

50بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكراحمد غالب داخل476562

51بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكركرار علي عبد376122

52بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرصفاء علوان نارص272364

53بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرابراهيم كريم كاظم273240

54بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعلي غالب داخل535024

55بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكراركان سلمان مراد317590

56بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكراكرم سلمان خنظل404865

57بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكراحمد ماجد حديان276919

58بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرحسن دواس كشاش376199

ي317812
59بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرضياء محمد راضى

60بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرحسام محمد مهندس272283

ى ابراهيم عبداالئمة272287 61بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرحسير

62بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرباسم شهيد نارص476691



63بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد عبدهللا محسن272637

ي مشير278636 64بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرغيث راج 

65بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكروسام شهيد كولي277079

66بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد توفيق مويش376186

67بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعلي مكي تعيب276235

68بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعماد عزيز نايف275772

69بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرحسن مجيد كاطع274780

70بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرجابر كريم زغير278196

71بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرضياء كريم كامل277350

72بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعدنان مسير ردام277452

ى رحيم دحبوس272290 73بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرحسير

74بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمرتضى كريم جازع476565

ي مويش272348 75بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرجمال صي 

76بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرايوب جاسم محمد272525

77بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرصابر خضير عجة272284

78بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرحامد شاكر جبار404839

79بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد فاهم شعالن404887

80بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكررياض حرب عناد272253

81بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكراحمد عبداالمير هدهود317987

82بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكربشير فرج والي317823

83بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرحيدر سعيد جبار272499

84بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعلي محسن جابر272337

85بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرباسم كاتب عبدالرضا272334

ى حمزة كماز277950 86بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرحسير

87بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكررياض رسحان كاظم375879

88بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرليث لزام جفات404995

89بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمرتضى حكام خضير279717

90بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرضياء عزيز جبار272324

يف276798 91بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرحسن داخل رسر

92بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعلي سعيد جبار272520

93بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمصطفى رحيم جهادي317234

94بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعلي كامل جياد272317

95بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكروسام فاهم ملحاوي272955

96بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرميثم عناد غالي272803

97بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرظافر حاكم جفات404967

98بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرنزار جاسم دوي    ج272258

99بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرقاسم هادي مدفون272313

100بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعلي كاظم عوض278126

ي272241
101بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمنير زغير حسوبى

102بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعبدهللا صبيح محمد272547

103بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكراحمد علوش عبيد317795

104بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكراياد رياض عبد278220

ى بجاي272504 105بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعلي حسير

ى خرمود404982 106بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرجميل عبدالحسير

ي مدلول375791
107بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمرتضى راضى



108بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد جبير شنيور317942

109بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرحسن حميد علوان276954

110بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرحيدر علي نعاس272246

ى حامد مدلول272473 111بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرحسير

112بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكراحمد عادل جمعة272282

113بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرجليل جباش جولي272469

114بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد كريم حنون279524

115بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرسعد عزيز صنهير389232

116بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرفائز راهي عطية276980

ى عبد جلوب272696 117بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرياسير

118بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرامير ناظم ابوالجيج272460

119بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكررائد وساك محمد272464

120بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعباس حمزة كماز277905

ى جابر272584 121بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكريارس حسير

122بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكراحمد موس جاسم272456

123بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرشاكر رحيم نارص273275

124بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرايمن قاسم كريم477696

125بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرحيدر كاظم صليب404976

126بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرجعفر محمد خضير272379

127بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعلي جليل عويز375801

128بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرنبيل احصار عاكول272256

129بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكراحمد رسول ضايف376273

130بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرامير مجيد داخل272354

131بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرابراهيم صالح غاوي272271

132بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرحيدر دخيل حرب535004

133بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرصباح عباس جي 272247

134بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرامجد نفات عصواد272229

135بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمصطفى مسافر جاسم273260

136بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعالء ماجد حديان272443

137بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرعلي مشكور رويش376107

138بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرامجد نجم عبد272254

139بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكربهاء ردام حازم476532

140بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد تراب كاطع277523

ى حنظل جياد317774 141بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرحسير

ى طالب نارص552257 142بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرامير

ى274555 143بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرابراهيم محمد حسير

ي ناظم ابوالجحج272493 144بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرخير

145بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرامجد عبداالمير كاظم477755

146بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكراحمد عماد عبدهللا317950

147بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرمنتظر عالل سفيح476529

148بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكركرار سعيد جبار272519

149دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرمصطفى عبدالرضا مطر272715

150دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرعقيل مهدي جبير272501

151دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرهادي قاسم جابر476543

ى272270 152دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرعباس عذيب ياسير



153دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكررانه عبدهللا جبار272542

154دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرباقر نعيم جالي277551

155دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرعلي عادل عبيد272249

ي كاظم476555
156دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكركاظم حسوبى

157دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكركاظم نعمة محسن272242

ى272400 158دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرنصير احمد حسير

159دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرعلي موتان حمزة272286

160دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرجالل كامل برهان272377

161دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكررعد بجاي زياد272307

162دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرضياء سهيل عبد278538

163دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرضياء شاكر عبيد278849

164دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرصالح حسن عبد405015

165دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرصادق مطشر ابوحونة278816

ى سالم عبدهللا272873 166دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرحسير

167دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرعبدالكاظم صاحب سوادي535016

168دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكراحمد نعمة محسن272243

ى277928 169دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرسيف عبيد حسير

170دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكركرار رحمن علي272362

171دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرمهند زغير غازي272321

172دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد سعيد جبار272518

173دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرمرتضى كاتب عبدالرضا272516

174دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرسالم دويم جاسم317526

175دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرعبداالمير محمد عبادي272370

176دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرعادل حامد مدلول272471

177دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرعماد تكليف حنيت389704

ى جميل عبداالمير273573 178دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرحسير

179دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرصبيح مهدي محمد272502

180دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرمصطفى حميد شاكر272688

181دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرجمال فاهم جبير272463

182دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرحسام مجيد عليوي272426

183دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرصادق صالح مهدي272526

184دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرحسن رحيم محسن272479

185دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكريحنر رسول حسن404959

186إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرمنتظر عبدالكاظم نفات477718

187إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرعادل مدلول طعيمه317322

ى جميل نعيمة280044 188إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرحسير

189إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرفائز عبدالحسن سحيب317349

ي ردام حازم274104
190إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرراضى

ى274374 191إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرزين العابدين بيدهللا عبدالحسير

192إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرابراهيم خليل بهلول276499

193إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرباقر علي محمد272778

194إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرقاسم ثامر مهنه274722

195إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرصادق ناظم عبداالمير272280

196إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرسامر حميد عاكول376225

197إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرعلي عبدالكاظم نفات477817



198إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرعلي عظيم محيمح389176

199إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرحبيب خضير جازع476546

200إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرعلي هادي كامل273543

ى حمزة جياد274228 201إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرحسير

202إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكركرار جواد سهر274452

203إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرابراهيم شهيد عليوي375947

204إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكروليد علي غشيش274422

205إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرمسلم نجم حياوي375989

ي272723
206إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرسالم عبيد حباسر

ي مويش273925 207إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكراحمد صي 

208إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكراحمد سلمان كاظم376098

209إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرجابر ارحيم عطشان389758

210إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرمنتظر عماد رحيم389627

211إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرغالب راهي عطية534880

212إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد قاسم عبدهللا278066

ى كاظم279936 213إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرقاسم حسير

214إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرحسن عمادالدين سباح272308

215إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكراحسان هادي عبد389830

216إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكراكرم لفته جاسم274499

217إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرحيدر حكام خضير389881

218إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرعباس سهيل عبد389746

219إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرعلي فيصل داخل272658

220إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرنسيم حامد عيار272812

221إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكراحمد نفات عصواد272792

222إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكراكرم قاسم عبد272539

223إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكربسام محمد خضير283989

224إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد جميل نعيمة375943

225إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرباقر حامد حنون272532

226إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكراياد ستار جبار317273

227إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرسامي عاجل غالي280077

228إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرحسن جواد كاظم272699

ى279099 229إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكركريم عبدالحر عبدالحسير

230إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكركرار هادي زاير375703

231إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكراحمد اياد سباح272266

232إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرحميد منذر مزهر274595

ي شبوي273885 233إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكراسعد راج 

234إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكراثير كمال صغير275898

235إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرعدنان ماجد غالي278777

ي278246 236إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرعبدهللا رحيم حرب 

237إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرعلي نزار عناد405031

238إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرسعدون احمد محمد273220

239إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرمرتضى حارصى عبد376071

240إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرعالء فارس كامل273862

241إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرمحمدعلي غانم ابوحونه477787

242إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد صالح مهدي389248



243إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرحسن جميل عبداالمير273682

244إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرحسن زوير كاطع317719

245إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرعادل مسير ردام279994

246إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرفاضل سهيل عبد389849

247إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد جاسم محمد404990

248إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرماجد عبدالحسن حواس272608

249إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكراحمد زغير بدوي375847

ي376157
250إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرمنصور كاظم شابى

251إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرهشام قحطان كاظم278680

252إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرباسم نعيم عوض389357

ى غازي376014 253إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكررحمن ياسير

254إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرعبدالرحمن علي ساجت375808

255إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرمرتضى ناظم حرب278330

256إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرنصير عبدالحر كاظم375796

257إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكروسام غازي ونان272524

258إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرعلي جاسم محمد389726

259إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرسالم حنظل جياد317784

260إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكربشير سلمان هادي278398

261إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكراكرم فليح حسن274688

262إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكراياد عزيز نايف284439

263إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكراحمد عامر طعيمة376242

ي274655
264إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد صاحب عاب 

265إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرهيثم كاظم فتاح279360

266إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرمنتظر خالد علي376165

267إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرباقر عادل حسن277250

ى منشد عذيب279641 268إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرحسير

269إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكررعد كاظم جاسم406768

270إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرعلي سعيد حسن389594

271إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرعلي حسن حمزة375710

ى متعب كتون274318 272إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرحسير

273إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرفهد فضيح جياد317790

274إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرامجد علي محمد279767

275إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرجعفر مجيد راهي279568

276إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرصفاء فارس كامل273311

277إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرمنتظر ناجح عبدالعالي389330

ى عجة سوادي274614 278إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرحسير

279إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرغيث جليل ساجت375788

280إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرقدس ناجح واوي275954

281إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرحامد نعيم عبدنور169456

282إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرضياء بجاي زياد272477

283إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرسيف ناظم كريم278798

284إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكررحمن محسن منعم279065

285إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد علي ساجت404783

286إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرحسن عبدنور نارص274025

ي273967
287إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرسيف مسير حسوبى



288إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرغانم حنظل جياد389782

289إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرعلي قاسم كاظم278287

ى جميل كريم375816 290إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكربنير

291إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد عماد عبدهللا375904

292إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرابراهيم هاشم جعفر274174

 علي272244
ى 293إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرمنصور حسير

294إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد صبيح جفات279318

295إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرعلي محمد حسن279176

296إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكركرار ساجت عبد272984

297إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرحسن عبدهللا جاسم273994

298إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكركرار ابراهيم فرحان279011

ى جابر278739 299إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرعبدهللا حسير

300إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرمؤمل حسن عاكول273183

ى272445 ي عبدالحسير
301إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرمحمود راضى

302إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكررضا خضير جازع476626

303إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكراحزان زغير جمعة274535

ى عبدالكاظم سوادي274256 304إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرحسير

305إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكراحمد جواد كاظم273517

ي477801
306إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرسجاد محمد راضى

307إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرسجاد اياد سباح376221

308إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكراحمد خضير محد273088

309إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد نزار عناد272773

310إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكروهاب كاتب عبدالرضا272508

311إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرامير باسم نفات477728

312إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرفاقد تكليف حاجم317496

ى272345 313إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرعباس رزاق حسير

314إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرعبدالباري نجم موس279474

315إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكراحمد ساجت دايم276141

316إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرصادق عطيوي كاظم389208

317إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرمصطفى شهيد عليوي375960

318إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرغسان داود صاحب278461

319إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرحيدر حميد عبد534886

320إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرمهدي صالح كريم477769

ى جابر274570 321إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرليث حسير

322إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرماجد حميد مطير276073

323إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكركاظم رحيم عبد272273

يف حنون279859 324إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكراحمد رسر

325إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرعلي طالب نارص389545

ى عيىس272458 ى حسير 326إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرياسير

327إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرحسام غازي ونان274134

328إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرعالء بجاي زياد277224

329بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىذكرهادي ملحاوي منشد317671

330دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرساجت عصيب علي317733

331دبلوم2الوركاء 22736المثنىذكرجاسم صاحب رسول272291

332إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكركامل حنيت شايع272746



333إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرفارس كامل جويد278097

334إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرعباس وحيد سلمان278964

335إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرمحمد داخل عبد272446

ي كسار278666
336إعدادية2الوركاء 22736المثنىذكرفزاع حسوبى

1ماجستير2الوركاء 22736المثنىأننىنهاية عواد عريان537086

2بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىصبا عبدالحسن كامل273403

ى مجهول476548 3بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىسعاد حسير

4بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىجنان مهدي مطشر272555

5بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىهبة عبدالحسن كاظم272289

6بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىمنار شهيد عاجل272522

7بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىهدى رحيم غموس272350

8بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىايناس ناجح وادي317713

9بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىزينب عواد عريان404847

10بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىحوراء حيدر فرحان272367

11دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىزهراء جميل كريم317685

12دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىعالية زوير كاطع317551

ي277379 سارة كوين لعين 
13دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننى

14دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىفاطمة كاطم حمزة476601

15دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىاميال كامل عبدنور272406

16دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىحوراء هادي مالك317326

17دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىرغد غالب داخل404754

18دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىرسور نصيف كاظم272567

ي375914
1بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىزينب علي هابى

2بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىكوثر عواد عريان272568

3بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىوجدان هاتف فاهم272261

4بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىدعاء رحيم جلغان556901

5بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىعذراء جميل رحيم317967

6بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىحسان عبد خلوهن272237

7بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىجنان عبيد كاظم272339

8بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىسمر عبدالسادة خرمود317863

9بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىدعاء عادل جمعة317972

10بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىفاطمة جاسم محمد276738

11بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىزينب ارحيم علي405009

ي317804
12بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىحوراء محمد راضى

ى اسماعيل حسون272328 13بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىبشر

14بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىابتسام عدنان محمد476632

ي375922
ى راضى 15بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىنور حسير

16بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىاشواق مؤيد كاظم272413

17بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىامال سلمان غموس317696

ى جاسم272378 18بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىجوان عبدالحسير

19بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىمها فارس بخيت279382

20بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىفاطمة محمد ساجت272440

21بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىدالل عباس كامل317309

ي277103
22بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىوسن محمد راضى

23بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىسلوى لطيف وحواح278258



24بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىهدى محمد منعم272534

25بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىايمان قاسم كريم477683

26بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىمروة راهي عبدالواحد272239

27بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىنور جواد كاظم272655

 والي272333
ى 28بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىافراح عبدالحسير

29بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىافراح عوض حمود272269

30بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىدالل فاهم ملحاوي272309

31بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىدالل صغير وحيد272388

32بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىهيام جليل عويز375804

ى276705 33بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىهند سعد حسير

ى317242 34بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىانوار رياض حسير

35بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىمريم بشير عبادي272578

36بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىانغام عبدالواحد سوادي276887

37بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىغفران حسن جاسم272662

38بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىايمان جياد مهدي280009

39بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىرواء حسن حمزة476534

40بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىبلقيس عطيوي جابر552235

41بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىافراح زوير كاطع317703

42بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىضفر حميد محسن272421

زهراء مسافر علي272402
43بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننى

44بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىرحاب كريم خضير364090

45بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىكوثر جاسم راجوج272301

46بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىايمان حميد خريجان535011

ي272512
ى راضى 47بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىزينب حسير

48بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىحوراء عوض حمود272240

49بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىاسيا حسن هادي272227

ي272231
50بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىزينب كاظم هابى

51بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىفاطمة كامل برهان317997

52بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىوديان هاتف فاهم276610

ي476570
هبة علي هابى

53بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننى

ي عبد534852
54بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىعبير دوجى

55بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىبتول كريم خضير277501

56بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىلقاء كاظم حسن317934

57بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىرقية قاهر عبدالحسن272352

58بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىنداء متعب كتون272234

59بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىاالء داخل كاظم272347

ابتسام كامل هبلي272369
60بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننى

ي كاظم272375
61بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىفاطمة غنى

62بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىازهار فالح كاطع376021

63بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىهموم اجبارة جالب272550

64بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىنوال عبدالحسن كسار272530

ي272278
65بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىامنة عبداالمير راضى

ى272238 ي عبدالحسير
66بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىزينب راضى

67بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىاسماء نايف عالل272260

وديان ناظم هيلي272312
68بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننى



69بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىفرقد حميد منيجل272316

70بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىزهراء عبدالباري حمزة272248

71بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىوداد رحيم نارص272415

72بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىوالء حسن عاكول277824

ي كاظم272279
73بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىابتهال غنى

74بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىسارة اليذ اجبارة273020

75بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىكفاء شعيوط جبار272510

76بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننىميعاد حميد عاكول272295

الهام محمد علي317486
77بكالوريوس2الوركاء 22736المثنىأننى

تبارك فارس عبدعلي404915
78دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننى

مريم فرج والي317343
79دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننى

80دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىزينه رحيم عرمش272385

رساب علي كاظم272475
81دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننى

82دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىحنان طاهر رساج274299

83دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىزينب سلمان عبدالسادة272825

84دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىرواء زغير كرط317337

85دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىصابرين ناجح واوي277867

86دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىارساء ناجح عبدالعالي272575

87دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىفاطمة نصات عصواد317870

88دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىندى ناهي علي272382

ى رياض عبد272294 89دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىحنير

90دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىحوراء رياض عبداالمير272358

91دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىعذراء علوان نارص476579

هند عبدالعالي عوض272368
92دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننى

93دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىزهور حمزه منادي272318

سناء عبدالعالي عوض277786
94دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننى

95دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىمروة ابرهيم عبداالئمة272366

96دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىرجاء موس عطية272277

97دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىاسيا جواد كاظم272514

يف حنون272275 98دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىانتضار رسر

99دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىمروة فاضل عبد272488

100دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىفاطمة محمد عبادي272373

101دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىرحاب جميل كريم317225

102دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىابتهال جميل وحيد272398

103دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىزينب حليم كريم272298

104دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىايام عطيوي كاظم404762

105دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىغدير حسن جاسم272409

ي314800 106دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىنشين ارحيم جخير

107دبلوم2الوركاء 22736المثنىأننىزينب ماجد كاظم272314

ى273948 108إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىامنه كامل عبدالحسير

109إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىرواء مطشر مانع272854

110إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىزهراء نعيم جازع272965

111إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىزينب فاضل سلمان279412

112إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىوصال حيدر علوان389162

113إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىزينب نارص خماط272893



ى280100 114إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىكوثر محمد حسير

ي317984
115إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىزهراء ثجيل ماضى

116إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىمنار كريم كاظم272939

117إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىرقية خليل بهلول276450

118إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىارساء حامد حنون272293

119إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىجنان محمد كريم273114

ي279663
120إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىميعاد كاظم هابى

121إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىضج فارس جاهل276006

122إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىزهراء رائد جالب275932

123إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىزينب رحيم عرمش276263

ى هادي ملحاوي375725 124إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىبنير

125إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىاقبال جبار عبدالحسن404794

126إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىزينب كاظم حمزة477838

127إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىزينب عبدالحسن كاظم272288

128إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىسارة طالب ثامر317897

129إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىسيناء رياض جاسم376150

130إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىفاطمة هادي نارص272910

131إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىرسل سالم جرو276567

132إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىفاطمة حميد زعنون376143

ي276113 133إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىجنان حميد باج 

134إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىمها اسماعيل حسون272709

ى جميل كريم375818 135إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىحنير

ى يارس خضير272640 136إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىبشر

137إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىبيداء حامد حنون272225

138إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىازهار مهدي محمد317599

139إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىفاطمة عبدالكاظم حاجم274519

140إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىزينب حكام خضير389286

141إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىحوراء محمد حسن279123

142إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىزينب ساجت دايم376250

143إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىصفاء حسن حمزة278715

144إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىحنان محمد كريم273136

145إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىنجاة حيدر عبد277158

146إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىزينة عبدالواحد سوادي273333

ى274058 147إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىرغد نبيل عبدالحسير

148إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىلقاء عزيز جالوي272845

149إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىكوثر حيدر عبد277196

150إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىابتسام شاكر منىسي278608

151إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىاخالص عبداالمير نارص272668

152إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىانتظار اليذ اجبارة272995

153إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىرباب نعمة محسن317506

154إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىنشين شاكر منىسي278576

155إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىزينب فارس رحيم272544

156إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىمريم حسن شالكة279745

157إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىجواهر ظاهر زغير273204

ى زويد272236 158إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىفاطمة حسير



159إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىنورة شهيد فيصل277299

160إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىحوراء حامد حنون272533

انوار علي سلطان274582
161إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننى

162إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىمنى بشير عبادي488503

163إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىمروة ماجد قاسم273839

164إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىشهد حمزة بهلول375716

165إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىرحاب ردام حازم477737

166إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىاديان عبدالكاظم مدلول274342

رانيا خالد علي376173
167إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننى

خديجة علي ساجت317268
168إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننى

169إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىسحر فارس رحيم279547

170إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىعذراء نعيم جازع272973

171إعدادية2الوركاء 22736المثنىأننىنور شاكر كاظم477806

1ماجستير2المجد 22738المثنىذكرحميد مدلول جابر324985

2ماجستير2المجد 22738المثنىذكراياد قاسم جبير325166

3ماجستير2المجد 22738المثنىذكراحمد كريم كاظم325211

4ماجستير2المجد 22738المثنىذكرمرتضى رزاق هبل325079

ى11334 5ماجستير2المجد 22738المثنىذكرنارص جاسم عبدالحسير

6بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرعطشان مطرود ساجت11348

7بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرحميد موس عبود217873

8بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرستار جي  كاظم6447

ى535046 9بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرطارق ابراهيم مفي 

10بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرناجح حمزه طارش406632

11بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرمصطفى توفيق عبدالحسن11315

12بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرصفاء كاظم كاطع534951

13بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرعلي رداد هباس218023

14بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرعلي اليم جويد534946

15بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرجليل بديوي عبد324936

 غالي325363
ى 16بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكراحمد حسير

17بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرناجح محمد سعود475716

18بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرعماد جي  عبدالساده11358

19بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرنارص كاظم محاسن16408

20بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرصباح حسن عبيد325277

21بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرداخل كاظم جاسم475693

 غالي324927
ى 22بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرعلي حسير

23بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكركرار رزاق عاجل213771

24بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرعلي جليل عجيل406645

ي فرهود6419
25بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرحسيب كوبى

26بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرجاسم محمد كاظم2397

ى556941 27بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرنديم مجهول حسير

28بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرمحمد جليل عجيل406649

29بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرحيدر حاسن كشيش273393

ى رصاوة11316 30بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكراحمد حسير

31بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكررعد يوسف عطيه6843

ى406659 32بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرعمار جميل عبدالحسير



33بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرعالء فاهم عطشان324959

34بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكراحمد رزاق هيل274220

35بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرمسلم مريود جي 551313

36بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرجالل فاضل عوض11341

37بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكركريم عبادي مديون214262

38بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرباقر حمود عليل534960

39بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرمرتضى داخل عجيل11290

ي475663
40بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكراحمد سعود راضى

41بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكراحمد عبداالمير محسن15532

42بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكراحمد حمزه مصعط552654

43بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرمحمد فاهم كاظم11332

44بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكروسام عبدالحسن حطحوط214238

ي475705 45بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرمحمد فالح غجير

46بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرحسن هادي عناد534963

47بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرعمار داخل عجيل11311

ى جميل عاجل325283 48بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرحسير

49بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرطارق رجه عبد6461

50بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرابراهيم بديوي عبد325172

51بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكراحمد داخل رحمن273417

52بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرمحمد عرمش حنون325036

53بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرميثم فاضل نارص11265

54بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرمرتضى كريم كاظم324970

55بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرسعيد بديوي عبد325178

56بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرمؤيد علي كاظم324974

57بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرسمير غانم عجيل6362

58بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكررضا فاضل عوض11340

59بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرعباس حمزه طارش217783

60بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرحسن راجح عبادي534983

61بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرمثنى منديل هداد6530

62دبلوم2المجد 22738المثنىذكرراهي جياد فهد274312

63دبلوم2المجد 22738المثنىذكرعلي عياش بطي11288

64دبلوم2المجد 22738المثنىذكرعلي مدلول جابر325227

65دبلوم2المجد 22738المثنىذكرنصار جي  كاظم6350

66دبلوم2المجد 22738المثنىذكرعبداالمير كاظم مزهر207579

67دبلوم2المجد 22738المثنىذكرخالد كشيش اعواجه16197

68دبلوم2المجد 22738المثنىذكرحسن كاظم حسن534961

69دبلوم2المجد 22738المثنىذكرعالء كاظم كاطع406656

70دبلوم2المجد 22738المثنىذكرقابل فاهم جياد217997

71دبلوم2المجد 22738المثنىذكرعلي جالي حسن273971

72دبلوم2المجد 22738المثنىذكرجعفر كريم هليل556944

73دبلوم2المجد 22738المثنىذكرفائز كشيش اعواجة11320

74دبلوم2المجد 22738المثنىذكرعلي كاظم حسن406176

75دبلوم2المجد 22738المثنىذكرثائر طاهر عبيد16326

76دبلوم2المجد 22738المثنىذكرسامي داخل ساجت16622

77دبلوم2المجد 22738المثنىذكررائد جواد عبادي325090



78دبلوم2المجد 22738المثنىذكرنقيب توفيق عبدالحسن218069

79دبلوم2المجد 22738المثنىذكرجابر عبدهللا عالوي214303

80دبلوم2المجد 22738المثنىذكرجعفر عبادي جبار368818

81دبلوم2المجد 22738المثنىذكرامجد والي اعور207582

82دبلوم2المجد 22738المثنىذكريونس رياض ضيف هللا11294

83دبلوم2المجد 22738المثنىذكرمحسن حمزه شندل11343

84دبلوم2المجد 22738المثنىذكرعلي فريق عبدالحسن11337

85دبلوم2المجد 22738المثنىذكرمرتضى داخل دعيبل218061

86دبلوم2المجد 22738المثنىذكرعماد رزاق منشد325183

ى273664 87دبلوم2المجد 22738المثنىذكرحسن جميل عبدالحسير

88دبلوم2المجد 22738المثنىذكرحميد حمدان هاشم207580

ى حسن جخيمر475683 89دبلوم2المجد 22738المثنىذكرحسير

90دبلوم2المجد 22738المثنىذكريارس باش صلهوم11331

91دبلوم2المجد 22738المثنىذكرمروان نبيل بهلول325292

92إعدادية2المجد 22738المثنىذكرحسن رحيم عشبان217974

93إعدادية2المجد 22738المثنىذكرغسان جي  محمد535038

94إعدادية2المجد 22738المثنىذكرفالح عبد الساده عريان274248

95إعدادية2المجد 22738المثنىذكرمحمد حسن هادي325192

96إعدادية2المجد 22738المثنىذكرصبجي طلفاح وادي217980

97إعدادية2المجد 22738المثنىذكرمهدي ثامر وزير325008

ى رصاوه325086 98إعدادية2المجد 22738المثنىذكرمحمد حسير

99إعدادية2المجد 22738المثنىذكركامل عواد مناجي207584

100إعدادية2المجد 22738المثنىذكريحنر كاظم حمد213805

101إعدادية2المجد 22738المثنىذكرعماد رحيم فيصل475686

102إعدادية2المجد 22738المثنىذكرحبيب عياش بطي551312

103إعدادية2المجد 22738المثنىذكرباسم غالي هنيدي217830

104إعدادية2المجد 22738المثنىذكرحازم عبدهللا شخاط6468

1ماجستير2المجد 22738المثنىذكراحمد قابل فاهم325162

ى كاظم11211 2دبلوم عالي2المجد 22738المثنىذكرحيدر عبدالحسير

3بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكراحمد ناجح هاشم274028

4بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكررضا هادي محمد534959

5بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرامجد حميد محسن218077

6بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرسعد عبدهللا شخاط6944

ي محمد هادي11218
7بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرتف 

8بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكركرار شاكر حسن6864

ى حميد محمد273609 9بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرحسير

ى273624 ي كريم حسير
10بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرهابى

ى325236 11بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرمحمد جميل عبدالحسير

 فرج عبدعلي207560
12بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرمرتضى

13بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرجعفر علوان نعيم11362

ى عبيد534954 14بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرليث حسير

ي6465
15بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرادريس عبدالجليل حسوبى

16بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكراياد كاظم خشان6424

17بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرلطيف رجيوي شلش557019

18بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرحسن علي حسون11353



19بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكراحمد فريق عبدالحسن11345

20بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكركرار مجيد عبدالساده11193

21بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكركرار حيدر محمود325315

 عبداالمير رحيم6463
22بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرمصطفى

ى273615 23بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرحيدر كريم حسير

ى عبد عطية11276 24بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرحسير

25بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرمصطفى حسن حمزة11350

26بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكراحمد حميد محمد273602

27بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكراياد شهيد منذور273632

28بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكراحمد ماجد عبادي273576

29بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرباقر كامل عبدالسادة11181

30بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرصالح عبدالصاحب محمد11298

31بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرحميد شاكر كشيش6365

32بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرمحسن سكران هباس11285

33بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكررحمن تكليف صاحب6454

34بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرغيث كريم كاظم11346

35بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرمهند عبدالحسن حطحوط406662

36بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكراحمد حسن هادي325202

37بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرعبدهللا علي كاظم207544

ي16479
38بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكراحمد سعد لوين 

39بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرمهند رسول جياد406095

40بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكراحمد صبجي طلفاح406125

ى كاظم11225 41بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكركرار عبدالحسير

42بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرحسن محمد جبار325131

43بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرسجاد كاظم خشان6437

44بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرعلي رياض راجح325267

45بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرعقيل عبيد مسير6334

46بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرحيدر رياض راجح475709

47بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرعلي كزار رسهيد324993

48بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكريارس عادل تاهم6326

49بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكربهاء كريم رداد273639

50بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرمحمد فالح سهيل273539

51بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرحسن عطيوي جحيل214294

52بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكركمال عبدهللا محمد475697

53بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرساجد نجم عبد11349

54بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرفاضل ناظم خضير207577

55بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرعلي جاسم محمد11267

56بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرجعفر سكران هباس11230

57بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرعلي كاظم حمد214284

 علي مطر325138
ى 58بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرحسير

59بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرعلي فاهم كاظم11330

60بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرصالح ضاري رطان16488

ى رداد هباس406215 61بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرحسير

62بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرمحمد نغيمش باش325325

63بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرزيدالعابدين عطيه عليوي16943



64بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرعباس فاضل عبدالحسن325126

65بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرحسام حسن عطية16013

66بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرسالم عواد مطرود273532

67بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرمنذر نعيم جواد325306

68بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرعلي جمهوري زوير6459

ى محمد جبار218031 69بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرحسير

70بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكركرار داخل حاذور6816

ى جهادي عبد16146 71بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرياسير

72بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرعصام هويدي ضاري475731

73بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرمهند محسن واوي6444

74بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكروليد صالح جي 11232

75بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرماطر عادل تاهم11235

76بكالوريوس2المجد 22738المثنىذكرنشوان كاظم جواد325218

77دبلوم2المجد 22738المثنىذكرسيف حيدر كاظم207555

ى عليوي عبدهللا11223 78دبلوم2المجد 22738المثنىذكرحسير

 علي جالي273400
79دبلوم2المجد 22738المثنىذكرمرتضى

80دبلوم2المجد 22738المثنىذكرمهند جبار سعد325143

81دبلوم2المجد 22738المثنىذكراياد رزاق منشد3588

82دبلوم2المجد 22738المثنىذكرحسن هادي ثامر11268

83دبلوم2المجد 22738المثنىذكررحيم عبدالكاظم عاجل406652

84دبلوم2المجد 22738المثنىذكرحيدر كريم مهدي11205

85دبلوم2المجد 22738المثنىذكركرار عدنان ضاري16242

86دبلوم2المجد 22738المثنىذكرعبدهللا صاحب غالب324980

ى ناجح ابوحميد11301 87دبلوم2المجد 22738المثنىذكرحسير

88دبلوم2المجد 22738المثنىذكرليث حميد تفاح6460

ى11326 89دبلوم2المجد 22738المثنىذكرعلي مسلم حسير

90دبلوم2المجد 22738المثنىذكررائد يوسف عطيه11335

91دبلوم2المجد 22738المثنىذكرعلي احمد سعود475721

ي11216
92دبلوم2المجد 22738المثنىذكرمحمد درويش شابى

93دبلوم2المجد 22738المثنىذكريونس فاخر منصور11250

94دبلوم2المجد 22738المثنىذكراحمد فاهم كاظم16548

95دبلوم2المجد 22738المثنىذكراحمد كامل منصور372867

96دبلوم2المجد 22738المثنىذكرعادل محمد هادي274121

ى غانم عجيل6450 97دبلوم2المجد 22738المثنىذكرامير

98دبلوم2المجد 22738المثنىذكرضياء جي  كاظم6345

99دبلوم2المجد 22738المثنىذكرجاسم محمد هادي11199

100دبلوم2المجد 22738المثنىذكرعلي هاشم جودة6369

101دبلوم2المجد 22738المثنىذكراثير عماد عبد11363

102دبلوم2المجد 22738المثنىذكرمحمد كاظم محسن273645

103دبلوم2المجد 22738المثنىذكرجعفر صادق ابراهيم324949

104إعدادية2المجد 22738المثنىذكرهيثم جمهوري زوير325375

105إعدادية2المجد 22738المثنىذكرمرتضى قابل فاهم213783

106إعدادية2المجد 22738المثنىذكرسعد داخل حاذور2393

 علي جالي273397
107إعدادية2المجد 22738المثنىذكرمصطفى

108إعدادية2المجد 22738المثنىذكرفواز كامل عظيم406422



109إعدادية2المجد 22738المثنىذكرحسن مهدي جباكي372646

110إعدادية2المجد 22738المثنىذكرعلي حاسن كشيش215053

111إعدادية2المجد 22738المثنىذكرسعد خالد ديلي274266

112إعدادية2المجد 22738المثنىذكرحليم صاحب مهول215280

113إعدادية2المجد 22738المثنىذكرحسام عبدالهادي عاجل274043

114إعدادية2المجد 22738المثنىذكرعمار حيدر محمود475675

115إعدادية2المجد 22738المثنىذكراحمد رياض ضيف هللا11322

116إعدادية2المجد 22738المثنىذكرجعفر طالب عبدالكريم372844

117إعدادية2المجد 22738المثنىذكركرار عطشان مطرود16801

118إعدادية2المجد 22738المثنىذكرعلي صالح منصور273580

119إعدادية2المجد 22738المثنىذكرمرتضى قابل منصور11238

120إعدادية2المجد 22738المثنىذكرمحمد شاكر رهيف373068

121إعدادية2المجد 22738المثنىذكرمصطفى جبار عكاب372807

122إعدادية2المجد 22738المثنىذكرمرتضى حيدر رداد11308

123إعدادية2المجد 22738المثنىذكرحسام كريم عبادي217704

ي16207
ى لوين  124إعدادية2المجد 22738المثنىذكربهاء الدين معير

125إعدادية2المجد 22738المثنىذكرعلي فالح حبيب372761

126إعدادية2المجد 22738المثنىذكرسعود جامل سعد534956

127إعدادية2المجد 22738المثنىذكرأسد خالد محمد325254

128إعدادية2المجد 22738المثنىذكرمحمد علي سلمان406385

ى كسار مسير16026 129إعدادية2المجد 22738المثنىذكرتحسير

ي جواد217777 130إعدادية2المجد 22738المثنىذكركاظم ناج 

ي مجرور217345
131إعدادية2المجد 22738المثنىذكرعمار حسوبى

132إعدادية2المجد 22738المثنىذكرحامد عبدالخضى حمزة213844

133إعدادية2المجد 22738المثنىذكركرار صالح نافع214276

134إعدادية2المجد 22738المثنىذكرعالء عادل علوان15830

135إعدادية2المجد 22738المثنىذكرمصطفى حيدر رداد16402

136إعدادية2المجد 22738المثنىذكرقيس سعد رزوق11318

137إعدادية2المجد 22738المثنىذكرحيدر كريم كاظم215314

ي16459
138إعدادية2المجد 22738المثنىذكرعبدهللا سعد لوين 

ى حميد عبد11284 139إعدادية2المجد 22738المثنىذكرحسير

140إعدادية2المجد 22738المثنىذكرذوالفقار عطية عليوي16985

ى كاظم16132 141إعدادية2المجد 22738المثنىذكراحمد عبدالحسير

142إعدادية2المجد 22738المثنىذكركرار خضير عجة2371

143إعدادية2المجد 22738المثنىذكرغدير عطشان مطرود16274

144إعدادية2المجد 22738المثنىذكرمحمد محسن غازي372987

145إعدادية2المجد 22738المثنىذكرليث فريق عبدالحسن16718

ي274142 146إعدادية2المجد 22738المثنىذكرمنتظر جاسم ناج 

147إعدادية2المجد 22738المثنىذكرصادق ضايف نهار372634

ي11209
ى لوين  148إعدادية2المجد 22738المثنىذكرصفاءالدين معير

149إعدادية2المجد 22738المثنىذكرعماد كتاب مصباح217986

ى محمد واوي6456 150إعدادية2المجد 22738المثنىذكرحسير

151إعدادية2المجد 22738المثنىذكراحمد هاشم جبار535017

ى حميد فليح556931 152إعدادية2المجد 22738المثنىذكرحسير

ى مشتاق صبار372707 153إعدادية2المجد 22738المثنىذكرحسير



ى مؤيد فيصل473539 154إعدادية2المجد 22738المثنىذكرحسير

155إعدادية2المجد 22738المثنىذكرمهند جواد كاظم534991

156إعدادية2المجد 22738المثنىذكرمحمود عبدالعالي دوهان16305

157إعدادية2المجد 22738المثنىذكرسجاد جاسم نعمة273660

158إعدادية2المجد 22738المثنىذكرباقر فليح حسن475712

 فرج عبدعلي215358
159إعدادية2المجد 22738المثنىذكرمصطفى

160إعدادية2المجد 22738المثنىذكرعلي رحمان والي372617

161إعدادية2المجد 22738المثنىذكرعباس رحيم رداد16042

 علي هليل213850
ى 162إعدادية2المجد 22738المثنىذكرحسير

163إعدادية2المجد 22738المثنىذكرعلي غازي نعمة11302

164إعدادية2المجد 22738المثنىذكرصادق مجيد كامل16571

ى شنباره217992 165إعدادية2المجد 22738المثنىذكرزين العابدين عبدالحسير

166إعدادية2المجد 22738المثنىذكركرار عطيوي جحيل372717

167إعدادية2المجد 22738المثنىذكرماجد حميد موس11354

168إعدادية2المجد 22738المثنىذكرحسام سلمان ابوالهيل325149

169إعدادية2المجد 22738المثنىذكرعلي داخل عجيل475736

170إعدادية2المجد 22738المثنىذكراحمد صابر مجهول373050

ي11310
ي كوبى غام صي  171إعدادية2المجد 22738المثنىذكررصى

172إعدادية2المجد 22738المثنىذكرعلي حيدر محمود475690

173إعدادية2المجد 22738المثنىذكرعامر عواد مناور11202

174إعدادية2المجد 22738المثنىذكرسجاد زاهي هاشم207539

175إعدادية2المجد 22738المثنىذكرحسن جاسب كاظم372665

176إعدادية2المجد 22738المثنىذكروليد نعمة تفاح6879

177إعدادية2المجد 22738المثنىذكرعقيل يوسف عطية473593

178إعدادية2المجد 22738المثنىذكرحميد فالح جبار534995

179إعدادية2المجد 22738المثنىذكرعالء رحيم كاظم11359

180إعدادية2المجد 22738المثنىذكرمحمد نعيم مداعي473530

181إعدادية2المجد 22738المثنىذكراحمد يارس حسن16020

182إعدادية2المجد 22738المثنىذكرمحمد عبد عطيه14836

ى جاسب كاظم406460 183إعدادية2المجد 22738المثنىذكرحسير

ى خلف والي6895 184إعدادية2المجد 22738المثنىذكرحسير

185إعدادية2المجد 22738المثنىذكركرار فالح حسن372695

186إعدادية2المجد 22738المثنىذكرعامر خالد فاهم16445

ى منصور عبدالحسن16376 187إعدادية2المجد 22738المثنىذكرحسير

188إعدادية2المجد 22738المثنىذكرعلي سلمان ابوالهيل325354

189إعدادية2المجد 22738المثنىذكرعامر حسن حويز11253

190إعدادية2المجد 22738المثنىذكرمهدي علي جالي273412

191إعدادية2المجد 22738المثنىذكراحسان ستار سعدون373080

192إعدادية2المجد 22738المثنىذكرفيصل فالح جبار16781

193إعدادية2المجد 22738المثنىذكررعد كتاب مصباح274002

194إعدادية2المجد 22738المثنىذكرعالء مطر منشد213880

195إعدادية2المجد 22738المثنىذكرليث سعود فيصل2424

ى جمعه دوهان6366 196إعدادية2المجد 22738المثنىذكرحسير

 علي عياش6850
ى 197إعدادية2المجد 22738المثنىذكرحسير

ى ستار جي 16060 198إعدادية2المجد 22738المثنىذكرحسير



199إعدادية2المجد 22738المثنىذكرمهدي فالح عبد217309

200إعدادية2المجد 22738المثنىذكرحسن نافع كاظم16283

201إعدادية2المجد 22738المثنىذكرعلي حيدر كاظم215071

202إعدادية2المجد 22738المثنىذكرصباح سالم كريم406640

203إعدادية2المجد 22738المثنىذكرمصطفى فاهم كاظم16533

ي406435
204إعدادية2المجد 22738المثنىذكرسجاد سعد لوين 

ى16560 205إعدادية2المجد 22738المثنىذكركرار ستار عبدالحسير

206إعدادية2المجد 22738المثنىذكرعالء كامل جدوع556977

207إعدادية2المجد 22738المثنىذكرعقيل حيدر رداد16371

208إعدادية2المجد 22738المثنىذكرمحمد شهيد جمعة16345

209دبلوم2المجد 22738المثنىذكرصباح كاظم كاطع406637

210إعدادية2المجد 22738المثنىذكرنعمه عبدالساده عبد11213

ة مدلول شنان324920 1بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىامير

عتاب علي جبار11194
2بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننى

3بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىغفران مهدي كاظم324943

4بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىورود عطية لفلوف218016

5بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىمنى هادي عطيه534944

6بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىدنيا عباس عبدالساده6321

7بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىزينب كاظم خشان11219

8بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىختام حمزة عبدالحسن11299

9بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىفاطمة شاكر رهيف218043

10بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىاحالم جي  كاظم6355

11بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىهبة محمد كاظم217965

رسل عبدعلي فضالة475671
12بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننى

13بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىازل هادي رحيم534964

ي فرهود6359
14دبلوم2المجد 22738المثنىأننىاحالم كوبى

15دبلوم2المجد 22738المثنىأننىرقيه جي  كاظم11291

16دبلوم2المجد 22738المثنىأننىاشواق جي  كاظم11292

17دبلوم2المجد 22738المثنىأننىحياه جميل رمضان15464

18دبلوم2المجد 22738المثنىأننىسارة كريم مشاري406639

19دبلوم2المجد 22738المثنىأننىسارة نجم عبد16923

ى جالب16595 20إعدادية2المجد 22738المثنىأننىرجيحه حسير

21إعدادية2المجد 22738المثنىأننىنور عودة راهي325345

22إعدادية2المجد 22738المثنىأننىماجده غريب خضير373023

ى11275 1بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىصابرين جاسم عبدالحسير

رباب سامي داخل273653
2بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننى

3بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىزهراء نعمه عبدالساده534928

4بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىرجاء محمد شلش16744

5بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىمريم نعيم مداعي473488

6بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىاسيا داخل عجيل11324

ى ناجح مهدي16118 7بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىبنير

8بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىغدير عالء عبدالزهرة475698

9بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىحنان سلمان حسون6416

10بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىفاطمه حسن هادي215853

11بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىسارة عوض ساجت11281



12بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىمريم قاسم عبدنور273651

13بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىحوراء كامل عبدالساده535031

ى16504 14بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىنور مسلم حسير

15بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىزينب محسن غازي475678

16بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىميادة ناجح مهدي475667

17بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىزينب مسلم دوهان372592

18بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىوسن فالح حبيب273408

19بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىنور نجم عبد15998

20بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىرؤى قابل فاهم214150

21بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىزينب قاسم عبدنور217814

22بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىليل عبدالخضى كاظم6340

23بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىمريم كريم محسن213908

24بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىرقية عطية عليوي325242

25بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىمريم جي  كاظم6932

26بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىهدى مهدي حطحوط11236

27بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىتبارك شاكر رهيف11272

28بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىاخالص فالح عبد217861

29بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىهاجر احمد هادي274295

30بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىحوراء فالح حبيب325026

31بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىزينب هادي رحيم406450

32بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىفاطمة محمد شلش473460

33بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىرسل شاكر رهيف16391

براء باسم والي325337
34بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننى

ظفاف احمد والي406665
35بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننى

36بكالوريوس2المجد 22738المثنىأننىبتول مسلم دوهان325072

37دبلوم2المجد 22738المثنىأننىنادية نافع كاظم11278

38دبلوم2المجد 22738المثنىأننىرحاب حسن عطيه6835

39دبلوم2المجد 22738المثنىأننىايمان فالح عبد217835

40دبلوم2المجد 22738المثنىأننىابتهال حميد عبد475726

41دبلوم2المجد 22738المثنىأننىزينب سامي داخل273670

غيداء فرج عبدعلي207575
42دبلوم2المجد 22738المثنىأننى

43دبلوم2المجد 22738المثنىأننىدعاء شيال زياد11234

ى214115 44دبلوم2المجد 22738المثنىأننىخزنه سعد عبدالحسير

45دبلوم2المجد 22738المثنىأننىهجران ماجد جبار11198

46دبلوم2المجد 22738المثنىأننىعبير قاسم جي 6442

47دبلوم2المجد 22738المثنىأننىحنان ناجح جميل217949

48دبلوم2المجد 22738المثنىأننىانعام مجيد كامل406315

49دبلوم2المجد 22738المثنىأننىكوثر شاكر حسن11204

ريم قاسم والي325017
50دبلوم2المجد 22738المثنىأننى

51دبلوم2المجد 22738المثنىأننىسج  فرج عبدعلي207567

52دبلوم2المجد 22738المثنىأننىفاطمه عطية عليوي16218

53إعدادية2المجد 22738المثنىأننىايات جاسم محمد16253

54إعدادية2المجد 22738المثنىأننىزينب عبدعلي فضالة11287

ى عبدهللا فضالة6310 55إعدادية2المجد 22738المثنىأننىحنير

56إعدادية2المجد 22738المثنىأننىانعام عبدهللا عالوي213858



57إعدادية2المجد 22738المثنىأننىزهرة عوض ساجت11279

58إعدادية2المجد 22738المثنىأننىزهراء ناجح ابوحميد218004

59إعدادية2المجد 22738المثنىأننىدعاء كاظم محاسن217382

60إعدادية2المجد 22738المثنىأننىفاطمة شهيد جمعة16340

61إعدادية2المجد 22738المثنىأننىفاطمه جابر كريم406229

62إعدادية2المجد 22738المثنىأننىدعاء رحيم عبد11178

دعاء علي حسون16354
63إعدادية2المجد 22738المثنىأننى

64إعدادية2المجد 22738المثنىأننىورود رحيم عبد11176

ى213757 65إعدادية2المجد 22738المثنىأننىقطرالندى علوان حسير

ى عبدالحسن عزارة372775 66إعدادية2المجد 22738المثنىأننىبنير

67إعدادية2المجد 22738المثنىأننىبتول سلمان ابوالهيل325156

68إعدادية2المجد 22738المثنىأننىفاطمه داخل عجيل11325

69إعدادية2المجد 22738المثنىأننىميساء ستار جي 6925

70إعدادية2المجد 22738المثنىأننىنورالهدى ستار جي 197080

71إعدادية2المجد 22738المثنىأننىسناء جفات مشكور16089

ين داخل كاظم274156 72إعدادية2المجد 22738المثنىأننىشير

73إعدادية2المجد 22738المثنىأننىايمان داخل كاظم16232

74إعدادية2المجد 22738المثنىأننىزهراء حمزة طارش207586

ى عبود رصاوه11312 75إعدادية2المجد 22738المثنىأننىحنير

ى الئم16167 76إعدادية2المجد 22738المثنىأننىايناس عبدالحسير

ى207549 دنيا علي عبدالحسير
77إعدادية2المجد 22738المثنىأننى

78إعدادية2المجد 22738المثنىأننىزينب بديوي عبد16609

79إعدادية2المجد 22738المثنىأننىرباب فليح كاظم16263

80إعدادية2المجد 22738المثنىأننىعهود هالسة منشد6911

ى534949 81إعدادية2المجد 22738المثنىأننىفيحاء جاسم عبدالحسير

ي557033 82إعدادية2المجد 22738المثنىأننىانوار جاسم ناج 

83إعدادية2المجد 22738المثنىأننىرباب كامل عواد217767

84إعدادية2المجد 22738المثنىأننىدالل عايد فرج6903

ى218007 85إعدادية2المجد 22738المثنىأننىنهارة سعد عبدالحسير

86إعدادية2المجد 22738المثنىأننىشيمة صالح عواد16294

 مهدي علي11227
ى 87إعدادية2المجد 22738المثنىأننىبنير

88إعدادية2المجد 22738المثنىأننىنبأ كاظم محاسن217361

زهراء سعدون والي406340
89إعدادية2المجد 22738المثنىأننى

90إعدادية2المجد 22738المثنىأننىنرجس عماد عبد11274

91إعدادية2المجد 22738المثنىأننىايمان باسم عبدنور217800

92إعدادية2المجد 22738المثنىأننىذكاء جاسب سحيلة16816

93إعدادية2المجد 22738المثنىأننىفاطمة مسلم دوهان373105

94إعدادية2المجد 22738المثنىأننىاالء حازم اسماعيل534941

ي217668
95إعدادية2المجد 22738المثنىأننىزينة نعيم باسر

ي273536
96إعدادية2المجد 22738المثنىأننىبتول رسول لوين 

97إعدادية2المجد 22738المثنىأننىرقية حميد محمد274095

98إعدادية2المجد 22738المثنىأننىمناهل هادي عطية473423

99إعدادية2المجد 22738المثنىأننىشموخ خضير عجه2388

ى مجبل سلمان218027 100إعدادية2المجد 22738المثنىأننىبنير

ميناء علي مطر373093
101إعدادية2المجد 22738المثنىأننى



102إعدادية2المجد 22738المثنىأننىفرات فالح جبار16795

 حسن علي6796
ى 103إعدادية2المجد 22738المثنىأننىحنير

104إعدادية2المجد 22738المثنىأننىخديجة قاسم عبدنور213965

105إعدادية2المجد 22738المثنىأننىابتسام محمد رحم16361

106إعدادية2المجد 22738المثنىأننىمريم شايع جياد534953

ي475739
ى عبد هابى 107إعدادية2المجد 22738المثنىأننىبشر

1دكتوراه3الخضى 13731المثنىذكرعلي كدر خطار325917

2ماجستير3الخضى 13731المثنىذكرعلي مانع عناد325911

3بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرقيس باقر حميد477461

4بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرسفاح يارس حاجم535965

5بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرراتب نعيم عبيد359009

ي115927 6بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكركاظم شخير عرين 

7بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكربسام محمد لفته123932

8بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكراحمد منصور عبود325952

9بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعمار جاسم محمد358789

10بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرنايف طاهر رمل477473

ون123844 11بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرحسون جبير زغير

12بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرطالل حمود عيىس116723

ى وزير355193 13بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمحمود حسير

14بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرهادي جبار نونه374494

15بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكراحمد لزام عطية355251

16بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكراحمد محسن لهواك115902

يف عبد325705 17بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرنايف رسر

18بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرريسان عطشان محمد115930

19بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمرتضى نعمة عبد477496

ة358774 20بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعلي انعيمة عي 

21بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرطارق عباس خميس477544

22بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرطاهر كاظم والي115941

23بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرحسن محسن لهواك115934

24بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعلي كريم عبادي115937

25بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمحمد صبيح حسن123953

26بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمصطفى خزعل غثيث477554

27بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعبداالمير حسن فليح551397

28بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعلي مسافر عبدهللا115923

29بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمحمد كريم حمودي354805

30بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكربالسم محمد منشد358979

31بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرفيصل غالي منشد115960

32بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكركرار صادق فليح359151

33بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمهند منذر عطية551424

ى405832 34بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرحيدر علي حسير

35بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرلزام سوادي عبد405786

ى123941 36بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرموس محمد حسير

37بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرحيدر عبدالسادة عبدهللا536442

38بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكراحمد مانع عناد325957

ي ساجت124193
39بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرنعيم خاسر



40بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرجاسم نغواص نفة358845

41بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعباس محمد نومان115910

42بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرسلطان فرحان صياح325889

43بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرسجاد طاهر محسن477956

44بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرسالم هاشم عبد325902

45بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكراحمد خالد عبدالرضا551479

46بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرطالب ناظم كتاب535941

47بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمصطفى كريم عاجل325871

48بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرطالب مزعل هداد551482

49بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرصادق مهدي عودة358809

ي115946 ي حسن مير 50دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرمير

51دبلوم3الخضى 13731المثنىذكراثير فيصل غازي477518

52دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرعلي كريم دهام124039

53دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرجاسم محمد بدر406570

 علي كاظم124482
ى 54دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرحسير

ى حاشوش535938 55دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرابراهيم حسير

ى مطر212447 56دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرانور عبدالحسير

57دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرعلي عبداالمير عفن115951

58دبلوم3الخضى 13731المثنىذكررعد جبار محمد115918

59دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرحسن راشد عكال115965

60دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرعبدهللا شهاب جياد325710

61دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرحسام حاكم علي325819

62دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرحيدر سفاح شعيبث535952

63دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرفيصل مبارك كاظم397015

64دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرعلي صبيح حسن115916

يف محسن124032 65دبلوم3الخضى 13731المثنىذكربشير رسر

66دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرحيدر روي    ح مناجي123925

67دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرثائر عبدالعباس منشد115907

68دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرمتتظر علي خلف405842

ى359259  علي حسير
ى 69دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرحسير

70دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرخالد عبدهللا طعمه354849

71دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرغيث قاسم عبدهللا115921

72دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرمحمد فاضل معيبد325931

73دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرفاخر رحيم مايع405817

عام علي تركي115956
74دبلوم3الخضى 13731المثنىذكررصى

75دبلوم3الخضى 13731المثنىذكراحمد فارس فرحان535971

76دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرعلي صالح حسن405846

77دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرفقار علي خلف535957

78دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرمحمد قاسم جابر485454

ى354685 79دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرجعفر علي حسير

ى115733  علي حسير
ى 80دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرحسير

81دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرمحمد جاسم عكل115955

ش477453 82إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرصالح جاسم عجير

83إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرجاسم محمد دحام358758

84إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرعالوي حمود عبدهللا477467



85إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمحمد عباس شنابة124029

86إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرثابت صالح مهدي123963

87إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرخالد جعفر عنيد115899

ى115958 88إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرظافر عبدالكاظم عبدالحسير

89إعدادية3الخضى 13731المثنىذكراحمد صالح ساجت551492

ي115561
1ماجستير3الخضى 13731المثنىذكرعبدالرحمن عطاهللا بابى

ي غافل126531 2بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرحسن صي 

3بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكروسام يوسف سعود405919

ي126697
ي هابى

4بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعلي راضى

5بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكراحمد تاية رحيم535960

6بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرماجد عبد صالح477404

7بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعبدهللا فالح فاضل126539

8بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعلي عبدالرضا رويل126782

يف115840 9بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعلي احمد رسر

ى مهاوش115794 10بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعلي حسير

11بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرصالح جياد جعفر126791

 علي126733
ى 12بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعالء حسير

ي كعيم478057
13بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرسعد راضى

14بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرحميد مدلول عطشان325925

15بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعلي عذاب خلف126744

16بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمحمد ماطر عليوي125366

ى مطر123870 17بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرحبيب عبدالحسير

18بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرحسن كاظم رحيم535975

19بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمحمد هادي نعيمة123896

20بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرصالح ناهي هوير126690

ي غانم نارص126588
21بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرراضى

22بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعلي محمد هاشم115821

23بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعباس ضايد جالب115857

24بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرشاكر نعيم نارص535973

25بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعبدهللا مدلول عطشان354616

26بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكراحمد دنيف عباس115740

ى كامل محمد115599 27بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرحسير

28بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرصالح حسن مسير535944

هللا123853 ى صالح خير 29بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرامير

30بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرامجد كريم عجمي354779

ى رسحان سعد535930 31بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرحسير

32بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعبدهللا لزام عطية478028

ى126598 33بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرليث لفته فتير

34بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمحمد نجم عبدهللا115573

ي مرعي325748
35بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكراحمد راضى

36بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرممدوح ريكان قايش115845

 علي فالح125377
37بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمرتضى

38بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرجاسم جبير جاسم535968

39بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعمار مطير حسن326664

40بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكركاصد فارس فرحان535955



41بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكراثير خالد حسن374635

ى شهيد325843 42بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعامر حسير

43بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرحسن عبد صالح374900

ى سلطان جابر115577 44بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرحسير

ى126453 45بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرخالد مالك حسير

46بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرسيف جابر سعد396123

47بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكربشير محسن علي123776

48بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرصالح كامل صحن477427

49بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرطاهر حمود عويجل374878

50بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرحارث حارث صالح359238

51بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرزياد فرحان تركي115804

52بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرابراهيم محمد هالوة126494

53بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعبدالعزيز قاسم عويد374311

54بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكراسعد كاظم وناس374939

55بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكراياد كامل عكلة126756

ى نفل126763 56بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعلي حسير

57بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرستار عزران دليل115729

58بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرديار احمد عبدهللا405862

يف126668 59بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعلي نايف رسر

60بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعلي رزاق بحر123921

ى115828 61بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرامجد محمد حسير

62بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعلي والي نهير126516

ى عاجل115597 63بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرحيدر حسير

64بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمرتضى محمد جابر115409

65بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمحمد عيىس هاشم355145

66بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرحيدر بدن هالل405769

67بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمهند روي    ح مناجي115534

ى خلف126657 68بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرباسم حسير

ى126506 69بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرجابر مكي حسير

ى عبدهللا330999 70بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعلي عبدالحسير

71بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعلي زياد مظلوم359313

72بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرفاضل رحيم عباس115417

73بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعلي جاسم جابر405873

74بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمرتضى نجم عبدهللا125499

75بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكراحمد ناجح نعيمة405868

76بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكراحمد يارس شهد115586

77بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرحسن كاظم فلجي115785

78بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرفيصل فرج عكلة123882

ى126678 79بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعلي فنجان مفي 

80بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمحمد فرحان متعب359219

81بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمحمد عبدالجليل مرعي355091

ى عوده115506 82بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكراسماعيل عبدالحسير

83بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمحمود فاضل عبود123891

84بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرادريس جعفر حميد115461

85بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمنتظر سعد صبار535979



86بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكركاظم ريسان بردان358863

87بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرنارص صباح داخل115781

88بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرسعد عادل شعيل123915

 جازع جبير397059
89بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمصطفى

90بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمصطفى عباس شخاط115591

91بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكررسول مسير متعب126578

92بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكركرار غازي سمير126593

93بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرباقر صالح علي325760

94بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرايوب باقر حميد477382

95بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرحيدر عباس دحر115789

96بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمصطفى رسمان فهد354561

97بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرحيدر علي كريم551476

98بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعبدالحسن جبير كاظم405797

ي126723
99بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكراحمد قيض غنى

100بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعمار نارص حنون477432

101بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرجراح كريم كاظم126706

102بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرجمال كاطع جحيل115491

103بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمنتظر سعد خضير405821

104بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمتعب بندر موري123837

105بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمظفر ملهود منشد373192

106بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمحمود نغواص نفة405854

107بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكراحمد نعمة عكال373238

108بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرمحمد والي محمد477986

ي115414
109بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرفالح حسن راضى

ى محسن477975 110بكالوريوس3الخضى 13731المثنىذكرعلي عبدالحسير

111دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرمنتظر كاظم يارس325642

112دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرعلي نارص مجباس123906

113دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرمحمد كامل عبدالسادة123782

114دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرعمر احمد عجيل535919

115دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرضياء كاظم شخير115807

ى جابر رحيل115837 116دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرتحسير

117دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرعلي عبدالرحيم كاظم115811

118دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرمرتضى محمد جادر115482

119دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرحسام يوسف سعود477412

120دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرحسن معيوف مريط115420

غام كاظم عبيد115851 121دبلوم3الخضى 13731المثنىذكررصى

122دبلوم3الخضى 13731المثنىذكراحمد كامل حرب115797

123دبلوم3الخضى 13731المثنىذكراحمد نارص كريم115498

124دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرصالح هادي فرهود115602

125دبلوم3الخضى 13731المثنىذكراحمد هادي يارس115605

126دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرانور جفات وجعان115526

127دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرصكبان نعيم غالي477399

128دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرامجد علي جبار115594

129دبلوم3الخضى 13731المثنىذكراحمد دنون نعيثل115542

130دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرجعفر سفاح يارس115463



131دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرمهند محسن شخير115339

132دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرمنتظر عبداالمير محسن325880

ى محل115631 133دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرمحل حسير

134دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرصادق جاسم عويد115824

135دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرعبدهللا فاضل ضاجي535961

136دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرحيدر كاظم عويز115343

137دبلوم3الخضى 13731المثنىذكراحمد كريم علي396633

138دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرعماد جواد كاظم359292

ي115816
ي هابى

139دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرمحمد راضى

140دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرعبدهللا حسن محل325723

141دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرضياء فاضل عطشان374183

142إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرفرحان نارص نعمة124021

143إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحيدر بهلول فرهود123792

144إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرعلي عباس كاظم124475

ى115874 145إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمحمد مالك حسير

146إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرسجاد حيدر علي115625

ى374720 147إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرعباس قاسم مفي 

148إعدادية3الخضى 13731المثنىذكركريم علي كريم115863

 علي عبدالظاهر374510
ى 149إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحسير

150إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحكيم عبدالكريم عبد115547

151إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمسلم جبار عودة535948

152إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرجالل سعود منشد373506

ى سفاح يارس374226 153إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحسير

ي115813
154إعدادية3الخضى 13731المثنىذكروارث كامل راضى

155إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرعلي مرتضى نعمة374835

156إعدادية3الخضى 13731المثنىذكراذعار فاخر انعيمه124437

157إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرعواد جبار رحيم374644

158إعدادية3الخضى 13731المثنىذكروسام فالح ليهان374794

ي مطشر374778
159إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمبارك كوينى

160إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرعلي يارس عاجل115867

ي325825 161إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرتكليف محيل صي 

ي نارص477967 162إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحميد خير

163إعدادية3الخضى 13731المثنىذكريوسف عدنان سوداي374851

164إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرسالم جمال كاظم374602

165إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرراسم محمد قايش354841

166إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرماجد محمد رهيف374404

167إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمرتضى محمد جاسم374103

168إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرعلي جاسم غالي123970

169إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمرتضى ماطر عليوي374465

170إعدادية3الخضى 13731المثنىذكراحمد هادي نعيمة374712

171إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرجاسم محمد جهيد478011

ى عويد124063 172إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرفالح حسير

173إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمشعل سعود عبدالكاظم374582

174إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحسن عقيل نعيم123861

175إعدادية3الخضى 13731المثنىذكربشار محمد لفته115832



176إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحسن محمد حسن374817

ى عجوب عبدهللا124415 177إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحسير

178إعدادية3الخضى 13731المثنىذكركرار حيدر علي115622

179إعدادية3الخضى 13731المثنىذكررشيد وعيوع مجهول358951

180إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرجاسم حمود بالي536267

181إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرسند ريكان قايش358823

182إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرفاضل فرحان متعب359185

ى كريم374694 183إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرعدنان حسير

ى رعد عبدالفتاح374807 184إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحسير

185إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرزينب فرج بريد124228

186إعدادية3الخضى 13731المثنىذكركرار حبيب كاظم374888

187إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمصطفى ضايف منشد374062

188إعدادية3الخضى 13731المثنىذكراكرم هادي طليح374454

يف دايم354674 189إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرعبدالهادي رسر

190إعدادية3الخضى 13731المثنىذكركرار حيدر نارص374677

191إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرزين العابدين مانع جاسم405838

192إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمحمد عبد مهنة373167

193إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرعلي عباس خميس373183

ي536429 194إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمحمد غافل حرب 

195إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمصطفى نجم عبدهللا374951

196إعدادية3الخضى 13731المثنىذكراحمد عباس كريم354791

ر115619 ى 197إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرعباس حسون مير

198إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرفاهم جمال مطر325733

ي غافل124058 199إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمحمد صي 

200إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرعلي فرحان صياح115895

ي115611 201إعدادية3الخضى 13731المثنىذكراحمد حسن مير

202إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرعطاهللا ملهود منشد124046

ى منشد عايد115745 203إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحسير

204إعدادية3الخضى 13731المثنىذكراحمد عباس كاظم477393

205إعدادية3الخضى 13731المثنىذكراحمد هادي كاظم355308

206إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرصالح سدخان هلوس124316

207إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمحمد سلمان سوادي123813

208إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمصطفى حمزة فنجان115847

209إعدادية3الخضى 13731المثنىذكربدر عناد متعب115885

210إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحيدر عبد عاجل132445

211إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرايوب سالم جحيل115608

212إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمرتضى حمادي عاجل396889

213إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرداخل نعيم حمد374765

ى396738 214إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمحمد علي حسير

215إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحاتم جبار حنيدل374386

216إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمحمد يارس شهد374546

217إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرعلي ورد صباح535921

218إعدادية3الخضى 13731المثنىذكراحمد جودة عباس374863

يدة373162 219إعدادية3الخضى 13731المثنىذكريوسف جابر رسر

220إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرعلي هايف شنجار115486



 محسن علي115795
221إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمصطفى

222إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرسالم فارس فرحان536278

ى سعيد شهاب325689 223إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحسير

224إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرنايف ناجح خلف396046

225إعدادية3الخضى 13731المثنىذكراحمد عادل غويض325941

226إعدادية3الخضى 13731المثنىذكربهاء تايه رحيم536227

227إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرعالء عدنان طري  هل374740

228إعدادية3الخضى 13731المثنىذكركاظم جواد كاظم374960

229إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرعبدهللا فاخر انعيمة124427

230إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرفيصل هالل غالي374656

ى محمد منشد325854 231إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحسير

232إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحسن علي كتاب325686

233إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمحمد مصطفى جابر374919

234إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحسن علي خلف536330

ى359272 235إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمحمد حازم عبدالحسير

 علي خشم374479
ى 236إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحسير

ى صياح دوي    ج115617 237إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحسير

هللا كركان حمد115877 238إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرخير

239إعدادية3الخضى 13731المثنىذكراحمد كاظم محمد354868

240إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمحمد محيل خلف124267

241إعدادية3الخضى 13731المثنىذكروليد عباس دحر124079

242إعدادية3الخضى 13731المثنىذكراحمد فاضل جعيلي374729

243إعدادية3الخضى 13731المثنىذكراحسان جمال كاظم212451

244إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرعبدهللا عجوب عبدهللا124006

245إعدادية3الخضى 13731المثنىذكراحمد عبدالكريم قاسم124299

246إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحيدر زياد مظلوم373148

247إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمصطفى حسن محل325833

248إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرراتب فاخر انعيمة124011

 علي كريم115736
ى 249إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحسير

250إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحيدر محمد كاظم396958

251إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرسالم محمد فخري374421

252إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرصباح صالح عيدان536427

253إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمصطفى محمد جاسم374437

ى325896 254إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحسن علي حسير

255إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرطالب حسن عطشان124425

256إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمنذر ملهود منشد115890

257إعدادية3الخضى 13731المثنىذكراحمد جواد كاظم115583

258إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرامير خالد حسن373214

259إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرعلي راتب مهنه123770

260إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمحمد جواد كاظم115880

ى لطيف عبود124260 261إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحسير

ى126804 262إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرخالد علي حسير

يف جهاد359163 263إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرعباس رسر

ى محمد نومان115750 264إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحسير

265إعدادية3الخضى 13731المثنىذكريونس نارص سعد373172



266إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرعلي عبدهللا دواس124280

ى374762 267إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحيدر ابراهيم حسير

268إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرصادق حميد نعيم124071

269إعدادية3الخضى 13731المثنىذكركاظم حسن كاظم373157

يف325696 270إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمهدي نايف رسر

271إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرحيدر باسم عزيز374748

272إعدادية3الخضى 13731المثنىذكريارس جعفر حميد374824

273إعدادية3الخضى 13731المثنىذكراركان رزاق عواد358722

274إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرمشعل فاضل عاجل354819

275إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرصالح مهدي حسون123840

276إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرهاشم حمودي يالي124086

277دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرصادق جهاد سندوح477376

يف عبد115334 278دبلوم3الخضى 13731المثنىذكرماجد رسر

 علي123788
ى 279إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرباقر حسير

ي126631
280إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرطالب صاحب راضى

ى123808 ى جليل عبدالحسير 281إعدادية3الخضى 13731المثنىذكرتحسير

1دبلوم عالي3الخضى 13731المثنىأننىامنة جساب كاطع405803

ى477547 2بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىالهام كاظم حسير

ى فرحان373638 3بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىاسماء حسير

4بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىسلوى عاجل عباس477897

5بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىهاجر نعيم كاطع115635

6بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىزهراء صبار مطير115666

7بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىامل محمد عويد551386

ي551495
8بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىزينب كامل راضى

9بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىعلياء رياض مدلول355026

10بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىهاجر راتب نعيم355093

11بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىهدى عباس محمد551485

يف115718 12بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىزينب نايف رسر

13بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىعلياء ماجد سعد355279

يف خريجان325979 14دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىوداد رسر

ي علي325667
15دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىفضيلة حسوبى

ى477529 16دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىامل غايب حسير

انفال جاسم عبدعلي115638
17دبلوم3الخضى 13731المثنىأننى

يف خريجان325781 18دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىجميلة رسر

19دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىمنتىه جهاد سندوح477447

20دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىهدى فرج كاوي115715

ى535982 21دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىاحالم كاظم حسير

22دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىعباس محيسن حاجم326672

23دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىوداد شهاب صباح477537

24دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىانتصار عجاج عكلة355119

ى115642 25دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىصابرين داخل حسير

26دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىرشا ابراهيم كزار124325

27دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىنور عباس رمزي115657

ى124500 ايمان علي حسير
28دبلوم3الخضى 13731المثنىأننى

ي124489 احالم رعد حرب 
29دبلوم3الخضى 13731المثنىأننى



ى115685 30دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىسلوى عبدالكريم ياسير

انغام ستار علي115646
31دبلوم3الخضى 13731المثنىأننى

ى مطر115723 32دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىانوار عبدالحسير

33دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىنوف نعيم كاطع115708

34إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىحنان شامل طوكان373987

35إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىسحر كامل حمزة115726

مروة علي لفته115705
36إعدادية3الخضى 13731المثنىأننى

37إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىفاطمة لفته كاظم115649

1ماجستير3الخضى 13731المثنىأننىسارة كاظم وناس325650

ى كريمل405812 2بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىبراء حسير

3بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىالطاف عجاج عكلة378894

4بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىمها مدلول ازغير325803

5بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىارواس جاسم عكل115440

6بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىزهرة فرحان شنيخير124112

ى مهاوش115387 7بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىيشى حسير

8بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىزينا عمار حسن373575

9بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىايمان نارص مجباس124368

10بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىتف  باقر حسن373902

ى124400 دعاء علي حسير
11بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننى

12بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىفاطمة كريم عاجل373334

13بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىسهاد صالح مزهر373391

14بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىزهراء عبدالمهدي عبدهللا396682

يف115757 15بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىسارة حسن رسر

16بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىارساء فاضل انعيمة126333

17بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىامل نارص كاطع477435

18بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىاسماء فهد جهيد478040

ى جابر325678 19بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىزينب حسير

20بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىنبا كامل هليل125641

21بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىاشواق ادريس تعيب124122

22بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىرقية نعيم رحيم124376

23بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىزينب كامل محمد354651

خالدة زكي سفاح405856
24بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننى

25بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىضفاف كاظم شخير124181

26بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىبراء كاظم وناس325812

27بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىدعاء بجاي بزون477442

28بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىفرح مبارك زغير124128

ميامي محمد كاظم396984
29بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننى

ى124152 30بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىنجالء قاسم مفي 

31بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىاية صادق فليح405928

32بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىفاطمة صالح واجد325973

ي غافل346419 33بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىشكران صي 

34بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىازهار غانم باهض123833

35بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىساره محمد نعمه115772

ى125684 36بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىارساء علي حسير

37بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىندى كاظم جبير551431



38بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىليل جبار حنيدل124172

ايمان علي ناجح33374
39بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننى

40بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىرحاب قاسم عويد125703

41بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىنور غانم باهض124205

42بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىبان عاجل جهاد471741

43بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىمريم جبار نافع124092

44بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىرويدة ناظم حمزة478050

ر115972 ى 45بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىايالف حسون مير

46بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىاسماء بهلول فرهود125851

47بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىهدى مبارك كاظم124407

48بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىزينب فرحان شنيخير124140

49بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىهدى محسن لهواك115437

50بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىدعاء فهد جهيد477994

51بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىزينب نعيم رحيم124386

52بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىزينب مبارك صالح325964

53بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىزينب مسحور علي124347

54بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىزهراء مسافر عبدهللا325658

55بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىهدى لزام عطية478070

عدوية علي تركي125865
56بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننى

57بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىزينب علي كريم115762

58بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىزهراء بهلول فرهود115430

59بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىاالء عبدالعباس منشد325772

60بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىجنان فرج سعد115444

61بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىنور صبار حسن355135

62بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىمنتىه بدر جابر125660

63بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىاصالة سالم عويد354943

64بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىحنان جفات داعي124352

ى كريمل396652 65بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىارساء حسير

66بكالوريوس3الخضى 13731المثنىأننىانغام دنون نعيثل115394

67دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىصبا عباس شخاط115385

68دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىرانية حميد سلمان124158

69دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىوقار قاسم مشكور212457

70دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىمنال زغير مسير354862

71دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىامل كريم نومان115458

72دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىمنتىه تركي عكيلي373362

73دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىامل جبار سوادي124411

74دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىحنان منصور عبود115774

75دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىمروة عبد فلجي115777

ى115754 76دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىعلياء عادل عبدالحسير

مريم علي لفته115425
77دبلوم3الخضى 13731المثنىأننى

78دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىصابرين صادق فليح325786

79دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىهدى محمد عويد354996

عبير جاسم غالي551509
80دبلوم3الخضى 13731المثنىأننى

81إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىطيبة محمد مشكور125428

82إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىبيداء فاضل انعيمة373316



83إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىكوثر طالب كاظم125555

ى عبدهللا326591 84إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىزينب عبدالحسير

85إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىمريم زياد مظلوم117915

86إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىرواء عدنان طري  هل373864

87إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىفاطمة غانم باهض125486

88إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىهدى حاكم غياض373792

89إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىزهراء داخل صكبان373761

90إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىهناء نغواص نفة124218

زهراء حيدر علي123997
91إعدادية3الخضى 13731المثنىأننى

92إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىانوار محمد نومان115452

ى373403 93إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىايات احمد حسير

94إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىرتاج شاكر حمزة405827

انتكال والي محل125404
95إعدادية3الخضى 13731المثنىأننى

96إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىحوراء لزام عطية477418

ى سالم جابر123991 97إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىامالبنير

98إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىرحمة كاظم دايم124235

99إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىانفال حيدر نعمة374871

100إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىاالء ثجيل شتام125540

ي115398 فاطمة مهدي عرب 
101إعدادية3الخضى 13731المثنىأننى

102إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىزهور مبارك كاظم125569

103إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىامنة نارص جاسم124253

104إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىبيداء نعيم كاطع115400

105إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىهدى احمد عجيل536322

يف مرداس125392 106إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىزهراء رسر

ى125418 107إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىفاطمة نارص حسير

رشا غانم علي125622
108إعدادية3الخضى 13731المثنىأننى

فضاء هالل غالي373778
109إعدادية3الخضى 13731المثنىأننى

افراح علي عطية373693
110إعدادية3الخضى 13731المثنىأننى

111إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىزهراء يونس عبود115669

ي373819
112إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىعلياء كامل راضى

113إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىاطياف كاظم شخير354937

114إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىفاطمة محسن راشد355038

115إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىارتفاع بندر موري373306

ي125387 116إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىفاطمة نارص عرب 

117إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىايمان عواد عاجل396859

118إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىخديجة جمال مطر354885

ى صالح واجد354909 119إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىبنير

ي373832 120إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىسارة نارص عرب 

121إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىنبا عامر يارس373464

ى عبدهللا325766 122إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىافراح حسير

123إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىمريم ناطق حسن325671

124إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىدعاء عبدالجبار حسن377698

125إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىضج صالح عكيلي115405

ي غافل346429 126إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىغفران صي 

127إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىشيماء ماطر عليوي373431



128إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىهدى عبدالمهدي عبدهللا396604

129إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىفاطمة ثجيل شتام125412

130إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىمريم قاسم سلمان373807

يف354973 131إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىزهراء حسن رسر

ليل علي جبار124244
132إعدادية3الخضى 13731المثنىأننى

133إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىارساء محمد حسن115347

134إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىرنا سعيد دوي    ح125443

135إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىهدى كامل هليل373418

يف دايم374006 136إعدادية3الخضى 13731المثنىأننىغفران رسر

137دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىفوزية مزهر نايف396930

138دبلوم3الخضى 13731المثنىأننىسامية نعمة جابر126422

1دكتوراه3الوركاء 23736المثنىذكرشاكر عواد ضاجي243739

ان298126 ى 2ماجستير3الوركاء 23736المثنىذكرسالم عودة مير

ى انشينش401672 3ماجستير3الوركاء 23736المثنىذكرعلي حسير

ي406718
ى عواد حسوبى 4ماجستير3الوركاء 23736المثنىذكرحسير

5ماجستير3الوركاء 23736المثنىذكرحسن هادي حيدور298204

6ماجستير3الوركاء 23736المثنىذكراحمد جميل عبد243679

ى243250 7بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرمهدي حماد وهير

ي جبل406726 8بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرفتالوي لعين 

9بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكروهاب عبدالخضى عبدالحسن298141

ي298317
10بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعلي عواد حسوبى

11بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرداخل كريمص طحيور243565

12بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعبداالمير كريم رداد406727

13بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرجميل عبد محمد243731

14بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكراحمد رياض نجم243483

ى محمد ردام298349 15بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرحسير

16بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكررسول عبار صالح298120

17بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعادل كاظم مري    ح556456

18بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكركامل فاضل عباس243634

19بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعلي نعيم عبدهللا537625

20بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرحيدر جابر شوجة298233

21بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكراحمد عوض حمادي243202

22بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرمحمد جمعة مري    ح298153

23بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرحمزة كاظم مري    ح243426

24بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرزهير كاظم سلمان406705

25بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرسباع انشينش مركب243473

26بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرنصير ظاهر جابر243728

27بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرنواف مهلي انشينش298258

28بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكربندر كاظم خضى298434

29بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرحيدر حمزه جبير243502

30بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعائد عوض كشيش243721

ى حيل243228 31بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرقاسم حسير

32بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرسامي حسن فتنان298216

33بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرجواد كاظم حسن477686

34بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرمرتضى رحيم فتنان243291



35بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرصالح ضاجي هاشم298322

36بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكراحمد عطيوي مري    ح539644

ي477660
37بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعلي اسود دوجى

38بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرمشتاق ثامر كاظم243373

39بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرحسون اميلح مصال243466

40بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرشاكر كريمص طحيور243647

41بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعمران زاهي خطار243630

42بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرسعد خالد دنيف556451

ى كاظم243674 43بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرنارص حسير

44بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرمهند جابر شليب477690

45بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعلي سلطان عبيس243242

46بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرمثنى كريم كشيش243477

47بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرامجد قاسم محمد298343

48بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرمحمد ابراهيم شداد243513

49بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرمحمود ظاهر جابر243300

 كتاب مجلي243437
50بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرمصطفى

ي نارص440647
51بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكروسام هابى

ي477670
52بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرجعفر حسن عاب 

53بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرصالح مجهول عبد298454

54بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكراحمد جاسم فالح298425

55بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكركرار عويد كاظم243687

56بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرسجاد ناظم عبدالخضى243643

57بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرهاشم عبد عاجل243364

58بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعلي كاظم عامر243411

59بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرميثم عواد جابر298421

60بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعبدهللا عبدالحسن وداعة298359

61بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرفائز فرج نعيمة406721

62بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرحميد محيل حسن477678

63بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرحاتم نجاح نظيف552278

64بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرحيدر جفات ضليع552282

65بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرسالم مهدي وداعة250109

66بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرمهدي كامل ثجيل552271

ي جبار243422
67بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرجواد باسر

68دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكركريم سلمان سايب477673

ي سلمان243540
69دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرعلي حسوبى

70دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرنافع محسن شحاذه406695

71دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرجاسم محمد عبد298370

72دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرهادي ردام دبوس406713

73دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرنعيم نجم عبدهللا250136

74دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرحسن محمد ردام302325

يف243458 ي رسر
 
ى رزوق 75دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرحسير

76دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكررزاق نعمة وجعان298252

77دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرصاحب ساجت عبد264543

78دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكراحمد عبدالكاظم موس243530

79دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرجابر ابراهيم شداد250129



80دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرعزيز جابر خليوي298136

81دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرمصطفى محسن حسن298407

82دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرعلي كاطع عبيد263940

83دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرحسن عنجور عباس299855

84دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرراجح برهان عكيلي488523

85دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرضياء عطوان خطار556475

86دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرفاضل جابر شوجة243536

87دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرنعيم حطحوط جبار243192

88دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرعلي كاظم مشيط243574

89دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرمحمد شيال جهادي243625

90دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرمرتضى زغير كريم243197

ي406709
91دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكركرار جاسم عاب 

92دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكريوسف حساب مجيلي298275

ي243696 93دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرعقيل فتالوي لعين 

94دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرخالد حمود خادم243317

95دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرعقيل حاكم عباس243701

96دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكروسام صبيح نجم243659

97دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرسالم صبيح نجم298412

98دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرميثم سباع انشينش298311

99دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرعلي رزاق مزعل299558

100دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرعباس بندر كاظم298372

101إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرحاكم منديل جعاري406729

102إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرحاكم عذيب عبيس406716

103إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرباقر حمود عباس552276

104إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرحميد كاظم مطلق299995

105إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرسعد رياض نجم243734

106إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرصاحب مجيد جادر243582

107إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرحامد عوض كشيش302175

108إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرضاجي هاشم عبد262165

1ماجستير3الوركاء 23736المثنىذكرمسافر كامل اهليل298122

2ماجستير3الوركاء 23736المثنىذكرنارص حمزة جبير262217

3بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكركريم كركان مبدر298331

4بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعقيل مشاي سفر262797

5بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعلي كاطع مطر299508

6بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعلي حسن ناهي537627

ي لويذ264373
7بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرسليم حسوبى

8بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرجابر نايف مسير263687

9بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكربالسم رياض شاكر262291

10بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكررضا كريم سلمان298265

11بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكركامل فالح ثجيل262691

12بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرمنتظر رحيم فتنان265064

13بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرماهر ثجيل عبدالسادة298249

14بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعلي كريم جادر537618

15بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعمر خضير جالي264301

16بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعلي رحيم كروف263962



17بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكراحمد صالح حسن264992

ى محمد298115 18بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكراحمد حسير

19بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعلي هادي كريم301644

ى محينة243307 20بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرنارص حسير

21بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكروسام جادر شهيل262961

22بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرنجاح رياض نجم477664

23بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكراحمد كاظم مطر298388

ف حمزة264895 24بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرفاخر مشر

25بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرفارس علي حسان264392

26بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرسعدون جابر نعاس262890

27بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرضياء شيال جهادي243524

28بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكركرار جساب مجيلي406703

29بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكركرار عباس خوان298269

30بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرحمود نعيمه لفته243449

31بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعامر شاكر رهل556469

32بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكررائد جبار رحيل298385

33بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرسجاد نعيم حطحوط261782

34بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعامر كاظم خليوي299613

 علي بدوي477883
ى 35بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرحسير

36بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرسالم كريم داخل300072

ي دخيل سفاح264286
37بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرهابى

38بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرفالح علوان هول299742

39بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرجهاد رحيم مطر298409

40بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكراياد ستار عكيلي264364

41بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكركرار جبير حمادي264870

ي264341
42بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرسجاد ماجد راضى

43بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرفيصل جودة سالم250098

44بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرحسن عريان عبد262642

45بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرحمود سوادي سلمان302213

46بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعلي كتاب عبدهللا301683

47بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرمهدي سالم كاظم265147

48بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكروسام مسير منصور261402

ى298341 49بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرمحسن محمد عبدالحسير

50بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرمراد مجيد جابر262196

51بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرجعفر عطية عوازة301136

52بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكراحمد نجم هالل243401

53بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعبدهللا زويد عبد302229

ي كني 264390
54بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكراحمد راضى

55بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرجميل عواد ضاجي243668

ي263881 56بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرطالب كوين لعين 

57بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعمار فالح حسن300027

58بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعزيز كريم طيار261729

59بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرفراس بالسم عاضي263598

60بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكريوسف تركي كريم263017

61بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرقيض عبود غالي264694



62بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكريعقوب عباس جاسم262256

63بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرنديم ستار عكيلي264439

64بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرجليل جمعة مري    ح261659

ي263314
65بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرحاتم عبدهللا راضى

66بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكروليد بلبوص خضير265098

ي ساجت298171 67بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرسالم حرب 

68بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكروسام عبدهللا ضاجي262453

69بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكراحمد لطيف دخيل264753

70بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكراحمد مهدي وداعة262526

71بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعامر كامل عريان262237

72بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرغالب كويش طعيمة406704

73بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكراحمد حميد زعيج537597

74بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعمار مرزوق عبد243395

ي شاكر كريمص263638
75بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرتف 

76بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرصالح عجيل كاطع262129

77بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرصادق طعيمة رفاس262244

78بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرصادق سالم رفاس402140

79بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرباسم نعاس جداع264780

80بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرجالل كامل مبدر243621

81بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكررعد صاحب حزام261884

82بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرخالد محمد نارص552308

83بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعبدهللا مسير شوجة250081

84بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرناجح كتاب مجلي243561

ى انشينش298379 85بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرراغب حسير

86بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعماد طالب محيل537598

87بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرنبيل عواد بوحنه263566

88بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعلي جميل عبد264096

89بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعلي سعيد سعران263034

ى302379 ي حمود حسير
90بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرهابى

91بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعبدالرحمن حسون اميلح264325

ي دنوف488550
92بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرحسن شاب 

93بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرحميد جميل حسن264656

94بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكررائد رزاق مثكال243354

95بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرمحمد جمعة عكال262673

96بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرقحطان رحيم جياد264468

97بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعامر برهان عكيلي264905

98بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرحسن عباس فرج299869

99بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرثائر هادي منديل250135

100بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرسيف رهيف عطية262771

101بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرفؤاد كامل صالح264559

102بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرسمير غانم اليذ262968

103بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعلي سكران عبد261854

104بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرغسان قابل نعيمة250055

ى جبير حمادي263399 105بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرحسير

ى جفات401556 106بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكررزاق حسير



107بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرانور صالح جابر261640

108بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكراسماعيل موحان عبيد401719

109بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعبدهللا قاسم حسن243329

110بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكراحمد حاتم كرمش262308

111بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرمصطفى محمد مذبوب264921

ى ساجت298232 112بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرانور حسير

113بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرفيصل ريكان مبدر552286

114بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرحاتم صبيح دخيل263467

115بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعدنان سعد كاظم243715

116بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكربارق عزيز شليب243654

117بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعايد جفيت عذيب298308

118بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعبدالستار حميد فنطل298450

119بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرقيض كريم كاظم261764

120بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرثائر نافع حامد250121

121بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرمنذر غالب محيل250125

122بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرسجاد كريم سلمان302298

ي دحل263423
123بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعبدالرضا ثوينى

124بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكراحمد مزهر مرزوق406687

125بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرخليل جمعة مري    ح261480

126بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرمحمد كريم كاظم298376

127بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعلي عواد اميلح262730

128بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرمهند كريم كشيش262900

129بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرهالل جميل عبد243388

ى محمد298192 130بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرماجد حسير

131بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكريوسف مسير لزام262436

ي دحل264863
132بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرطالب ثوينى

133بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعبدالرحمن عجة ناهي298355

134بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرهشام جياد مسير263991

135بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعمار رحيم عبيد262985

136بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعلي حسن ساجت243602

137بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرمروان حاتم عبد261951

138بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعمار ريكان دنوف406690

139بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكروليد نعيم بزون263145

ى243706 140بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرنارص صاحب حسير

141بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرهادي حساف ظاهر298176

142بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرابراهيم عبد عذاب401702

143بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعماد محسن جهادي243613

144بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعقيل مسير لزام301033

145بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرخالد لطيف دخيل264207

ان298131 ى 146بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرسالم عودة مير

147بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعزيز جمال كاظم261318

148بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرعقيل داخل لفات263486

ى كاظم264497 149بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكريوسف حسير

150بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكررحمن اموري كريم262591

151بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكروليد خالد جميل298296



152بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرنزار عزيز جالب263832

ي299636
153بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرميش سعد كوابى

154بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرمصطفى جودة سالم298437

155بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرخالد خليوي حطحوط264539

156بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرمؤيد فزاع سلمان243589

157بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرناطق هاشم عاضي265950

158بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكراحمد رحيم عطية264351

159بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرمحمود مسير شوجة243711

160بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكراحمد عالوي منصور262331

161بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرمحسن كريم سفر259871

162بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكراحمد عوض رجيوي243554

163بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرجاسم صاحب عامر264409

164دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرعلي لطيف عريان262547

165دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرصباح ضاجي هاشم243609

166دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرفالح مهدي هالل243381

167دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرجابر كامل فاضل264455

168دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرقاسم فرحان جاسم264960

169دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرمهدي حساف ظاهر298189

170دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرحيدر عوض حمادي263182

171دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكررائد عدن منشد298416

172دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكربدر تكليف فنجان264462

173دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرجهاد صالح خضير552292

174دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرسعيد غالي عطية264487

175دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكركرار كريم جبار263080

176دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرراجح نعيم صعيب401740

177دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرايوب يوسف كاظم264074

178دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرجاسم محمد حسان301523

179دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرعلي جابر سلمان243619

180دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرعالء راسم سلمان298429

ى سلمان عبد263204 181دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرحسير

182دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرهادي ساجت صاحب264615

183دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرمحمد كاطع مطر298366

184دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرحبيب لطيف دخيل298145

185دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرعمار شيال جهادي261963

ى هادي حيدور262776 186إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرحسير

187إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرعمار كاظم شهيل262824

188إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرمحمود عبد رحيم301932

189إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرعبدالرحمن حاتم عبد262848

ى ريسان262378 190إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرعالء حسير

191إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكررسول صاحب فنجان263345

192إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرعلي سالم عبد262841

193إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكراكرم رياض رحيمة264806

194إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكروسام منديل نايف265976

195إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكراكرم عواد ضاجي259800

ي262002
196إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرناطق هاشم حسوبى



197إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرجاسم محمد مطر301868

198إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرعباس كشيش حمزة263265

199إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرمالك رياض عبدالسادة301076

200إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرصادق مارد كاطع299924

201إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرمسلم صاحب كريم263708

202إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرميش صبار حمود477859

203إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكركرار كاظم عبد263883

204إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرصالح وناس حسن298226

205إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرضياء ضايف مسير301243

206إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرمؤمل صبيح نجم262717

207إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرحسن فليح صعب264436

208إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرحبيب تكليف كاظم263103

209إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرمحسن عبادي صياح264525

210إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرحسن هادي موس264480

211إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكركرار ماجد جي 250077

212إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرواثق حميد غزاي302195

ي منشد299833 213إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرابراهيم مير

214إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكراحمد جابر سالم261747

215إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرعالء رحمن غياض263381

هللا263793 ى عبداالمير خير 216إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرحسير

217إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرعمران حاجم مزهر264963

218إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكركرار حميد فنطل299817

219إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرحسن جندي عبود537621

220إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرصالح كريم حرب301973

221إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرهادي فضل محمد406717

222إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرمرتضى جفات ظليع262497

ى ظاهر298186 223إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرعالء حسير

224إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرمهند عريان كروف477843

225إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرمصطفى صالح جادر262927

226إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكراركان فاضل غريب299788

227إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرميثاق نايف عبيد264801

228إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكراحمد حمزاوي سلطان262971

229إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرمصطفى حبيب عاجل477786

ي262663 ى حضير 230إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكركرار عبدالحسير

231إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرعزيز ساجت بندر263808

232إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرعلي كريم شويل265038

233إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرمحمد لقطان رمان261442

234إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرسجاد عبادي دخيل400916

235إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرحسن علي طريخم301786

ى كريم مطر488563 236إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرمعير

237إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكركرار خزعل جراد262879

ى ثجيل زغير299758 238إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرحسير

ى محسن مري    ح264606 239إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرحسير

240إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرسليم عيان منشد301205

241إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرصالح مهدي باش262333



242إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكراركان كامل نارص300011

243إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرمحمد هلول رحيم264477

ى كريم سلمان477901 244إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرحسير

245إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكروسام سوادي جالي262914

246إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكررعد عزير شليب263229

247إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرمهند عواد ضاجي401282

ي299674 248إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرسجاد فتالوي لعين 

249إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكروليد خالد محل264940

ى401764 ى قاسم عبدالحسير 250إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرحسير

251إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرسالم تكليف فنجان401320

ي دنوف406694
252إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرعباس شابى

253إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرانور كتاب مجلي265058

254إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرصادق جاسم جبير401886

255إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرمحمد لفته لهمود262701

256إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرعمار حميد فنطل300099

257إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكربدر جاسم جبير402098

258إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرفارس عطية واجد264429

259إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرسيف عودة شامي264853

260إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرمثنى رسول خنياب243518

261إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرجواد دخيل عبدهللا300464

262إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرجعفر هالل نجم401124

263إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكراكرم كاطع عبيد401044

264إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرفارس ناجح نور264347

265إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرحاتم داخل عبد537619

266إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرراتب جساب مجيلي401851

267إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرجعفر هادي ردام263443

ي عبدالحسن وداعة250118
268إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرهابى

269إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكراياد منديل نايف265996

270إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرصالح عباس فرج400969

271إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرسجاد صاحب فنجان262092

272إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكركرار جبار حسن263767

273إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرباسم علي حسان265019

274إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرعباس رحيمة سلطان264508

275إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرمصطفى وهاب عبدالخضى262173

276إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرعدنان حسن عبد302061

277إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكررضا مجيد جابر262942

278إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرواثق جبير عبد264933

ى401502 279إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرسجاد برزان حسير

280إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرعدنان جاسم نارص300174

281إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكررزاق كاظم تعبان264513

282إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرمسلم عبد الحسن وداعه243594

283إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرقضي سعدون ريكان261589

284إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرثائر ستار عكيلي265957

ي302090
285إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكريارس صاحب راضى

286إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرخليل ثجيل شغينب264239



287إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرصالح عراك هداد262481

ي264847 288إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرباسم كوين لعين 

ي جابر نعاس262816
289إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرهابى

290إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكروسام زغير كريم401357

291إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرايوب مهدي وداعة263721

292إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرمهند فنجان رهيف488554

293إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرادريس صالح منصور264312

294إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرعباس فاضل عاجل263865

295إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكركرار جاسم عناد537622

ى265018 ى رياض عبد الحسير 296إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرحسير

297إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرسجاد حميد كاظم261685

298إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرعقيل هادي ردام264267

299إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرسجاد حبيب عبيد262297

ى264453 ي عبدالحسير
300إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكراحمد راضى

301إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرعلي كماز عواد261376

302إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكراحمد محمد ردام264114

303إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرسجاد هلول رحيم262752

304إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرعلي داخل كاظم400879

305إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرفقار قاسم رسهيد477933

306إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكراسعد حاكم موحان262614

307إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرعلي عبار صالح262276

308إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرعلي دخيل سفاح262540

 علي جابر264108
ى 309إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرحسير

310إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكررياض جميل عطب299690

311إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرجالل عواد ابوحنة402202

312إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرعلي كريم كاظم299798

313إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكراحمد رزاق سعد401162

314إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرمؤمل جابر حرب477821

315إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرعالء قاسم خريس261822

ي264170
316إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرباقر جابر راضى

ى301561 317إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرمسلم عايش حسير

318إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرعبدالحميد حسون اميلح250132

319إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرمرتضى عبدالحسن وداعة263004

320إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرخالد محسن نظبف300132

321إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرمهدي كامل فاضل263041

322إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكروليد ثامر رهيف302263

323إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرمحمد باسم غازي265048

324إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرسامي محمد فرهود262385

325إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرماهر حسان ظاهر301768

326بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكررياض مدلول ساجت250071

ي منشد حمود302346 327بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىذكرمير

328دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرحمادي حسب عبد264665

329دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرحسان صالح جبار264974

330دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرنجم هالل عزيز264994

331دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرصالح خضير نارص264299



ى حمزة264264 332دبلوم3الوركاء 23736المثنىذكرصاحب حسير

333إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرطالب محيل عباس537616

334إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرزايد دخيل عبدهللا264727

335إعدادية3الوركاء 23736المثنىذكرجواد كاظم مسير262860

1بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىسارة حميد رحيم260547

2دبلوم3الوركاء 23736المثنىأننىخولة شهيد عبدالنارص265600

3دبلوم3الوركاء 23736المثنىأننىسعاد عراك هداد243179

يف متعب243171 4دبلوم3الوركاء 23736المثنىأننىغيداء رسر

5دبلوم3الوركاء 23736المثنىأننىمنال كاظم مطلق243746

ي406724 6دبلوم3الوركاء 23736المثنىأننىارساء فتالوي لعين 

7دبلوم3الوركاء 23736المثنىأننىبتول مهدي باش243784

1بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىهدى نعيم دارسر263799

ي556466
2بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىصابرين اسود دوجى

3بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىفاطمة منىهي خضير261203

4بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىندى فاضل صالح243174

5بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىليل كريم شويل260067

6بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىمريم عبدهللا كريم261131

7بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىداليا خالد عبد556477

8بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىماجدة هادي نعمة265435

9بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىسماح كريم شويل260020

10بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىعلياء محسن كامل260048

عبير علي عواد298321
11بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننى

12بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىزينب احمد عبدالسادة263688

13بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىفرات عطيوي مري    ح260771

14بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىخلود نجم هالل243757

ى صالح ثجيل477668 15بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىبشر

16بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىزينب حمود خادم243766

17بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىصفاء غازي جياد243771

ى263871 18بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىزينب برزان حسير

19بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىزينب طالب شعيل263725

20بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىعبير جالل شيال301511

21بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىمحاسن مرزوق عبد243188

22بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىثناء فالح حسن302001

ى298290 23بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىلمياء حمود حسير

24بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىاالء حاتم كرمش265372

25بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىغنيه مطر عبار265831

26بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىايات جميل حسن263645

27بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىزهراء فالح حسن302038

28بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىثريا هادي منديل472658

ى300053 29بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىختام شاكر حسير

30بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىازهار جبار رحيل298399

31بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىمنتىه داخل عبد261236

32بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىدالل حمزة جابر243778

33بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىكوثر جابر عاكول265536

34بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىبيداء كاظم سلمان406699



35بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىعهود نجم هالل243761

36بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىجنان ساجت عكاب298328

ى جواد كاظم298239 37بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىياسمير

38بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىوفاء ضعيف عبد261006

39بكالوريوس3الوركاء 23736المثنىأننىاسماء رحمن غياض300280

40دبلوم3الوركاء 23736المثنىأننىميش صالح عواد265398

ي شبيب263791 41دبلوم3الوركاء 23736المثنىأننىبتول خير

42دبلوم3الوركاء 23736المثنىأننىازهار فهد عواد265771

43دبلوم3الوركاء 23736المثنىأننىسارة حياوي غريب299647

44دبلوم3الوركاء 23736المثنىأننىاالء رحمن غياض302025

ى محمد261275 45دبلوم3الوركاء 23736المثنىأننىسلوى حسير

46دبلوم3الوركاء 23736المثنىأننىرغد عبيد عطية265198

47دبلوم3الوركاء 23736المثنىأننىفرات صالح حرمس260385

48دبلوم3الوركاء 23736المثنىأننىعذراء صالح ثجيل250091

49دبلوم3الوركاء 23736المثنىأننىازهار ساجت عكاب301711

50دبلوم3الوركاء 23736المثنىأننىعهود شاكر جبار298303

51دبلوم3الوركاء 23736المثنىأننىانوار جبار رحيل299703

52دبلوم3الوركاء 23736المثنىأننىبلسم خنجر طحيور263592

53دبلوم3الوركاء 23736المثنىأننىسعاد عاجل عواد265506

54دبلوم3الوركاء 23736المثنىأننىهدى هادي مزيد401210

55دبلوم3الوركاء 23736المثنىأننىغصون محمد خوين260621

56إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىهدى عزير شليب265739

57إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىعذراء حسن كريم260708

58إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىختام مجيد جابر263622

ى عواد260885 59إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىزهراء حسير

60إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىفاطمة فالح ثجيل263679

يف متعب263752 61إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىرجاء رسر

62إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىزينب مهدي باش263738

63إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىشيماء مشاي مري    ح265274

ى كامل يارس260492 64إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىحسير

65إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىمروة رافع عوض263610

66إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىرجاء قاسم فهد552300

67إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىعذراء كريم فيصل265126

68إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىندى رسم دخيل301698

69إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىايام جحيل شوجة243160

70إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىرواء خالد جميل298109

71إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىماجدة ناظم عبدالخضى261163

72إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىمناهل ضميد عبد556463

73إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىانعام كاطع مطر299971

74إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىنداء محسن حمزة260669

75إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىهبة رياض ثجيل302151

76إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىريمة محيل عواد265717

وق كريم سلمان265412 77إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىرسر

78إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىبتول جابر نعيمة265472

79إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىمنار عبيد عطية265656



80إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىارساء غالي جي 265618

ى261110 81إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىزهراء عبدهللا حسير

ى402250 82إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىبتول صاحب عبدالحسير

رحاب عماد شامي401631
83إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننى

84إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىوفاء قاسم فهد260646

85إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىازهار لفته لهمود261089

ى301588 86إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىازهار مجيد حسير

87إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىامل نعيم بزون265141

ي حيدور301620 88إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىحوراء راج 

89إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىعهود صالح حرمس260603

90إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىكواكب حاتم كرمش264033

91إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىسكينة كريم كاظم401429

92إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىسيفان زايد دخيل263695

93إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىهناء فايز عبادي299753

94إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىليل عبيد عطية263576

95إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىرغد راسم سلمان263747

96إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىاقبال جبار رحيل299729

97إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىسهام جحيل شوجة265318

ى محمد263782 ى حسير 98إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىبنير

99إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىتبارك فليح عبدالحسن259996

100إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىنبا جفات جويد301658

101إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىنشين عبدهللا دحل260437

102إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىعهود هادي نعيمة265450

103إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىاسيل طالب محيل537614

104إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىهناء لطيف متعب265101

ى راسم سلمان263814 105إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىبنير

106إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىخولة عبدهللا عوازة263760

107إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىهند فايز عبادي260584

108إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىسهام ناهي محمد302113

109إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىفاطمة خالد كريم265845

ى ساير عبد537599 110إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىحسير

111إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىزينب خالد كريم265241

112إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىذكرى صاحب حامد265509

ى260725 ي عبدالحسير
113إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىنورة راضى

رباب جساب مجيلي265549
114إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننى

115إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىايات داخل لفات265825

116إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىوسام جياد مسير264452

ايات غالي جي 260141
117إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننى

ى261041 رسل علي حسير
118إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننى

119إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىسلوى فهد عواد299952

120إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىخلود مشاي مري    ح265897

121إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىميعاد حمزة جبير265485

ي لطيف دخيل400827
ى
122إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىكاق

123إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىمنتىه قاسم حسن265527

124إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىزينب سعيد سعران265175



125إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىنشين فالح محسن401466

126إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىهناء فايد عطية265694

127إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىابتسام جاسم فالح299661

128إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىسناء صالح حسن260821

129إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىازهار فرحان مطر263768

130إعدادية3الوركاء 23736المثنىأننىايات مهدي باش301725


