
المحافظةالجنساالسمرقم التقديم
الدائرة 

االنتخابية

رقم مركز 

التسجيل

اسم مركز 

التسجيل

التحصيل 

الدراسي
رقم القرعة

1ماجستيرالكرار11641النجفذكررياض عبداالمير حسن294993

ي294432 2ماجستيرالكرار11641النجفذكراحمد عبداالمير ناج 

3ماجستيرالكرار11641النجفذكرامير جواد كاظم295161

4ماجستيرالكرار11641النجفذكرمضر حسن عبد68197

5بكالوريوسالكرار11641النجفذكرنصير جاسم محمد62882

6بكالوريوسالكرار11641النجفذكرصالح ستار احمد502300

7بكالوريوسالكرار11641النجفذكرهاشم ابراهيم علي294362

ر59848 ر هادي عبدالحسير 8بكالوريوسالكرار11641النجفذكرحسير

9بكالوريوسالكرار11641النجفذكرمحمد عقيل يونس62122

ر عامر295149 10بكالوريوسالكرار11641النجفذكرعامر عبدالحسير

يف عطية294315 11بكالوريوسالكرار11641النجفذكرفريق شر

12بكالوريوسالكرار11641النجفذكرمحمد سعيد حسن294949

13بكالوريوسالكرار11641النجفذكرلؤي عبدالزهرة ابراهيم295109

14بكالوريوسالكرار11641النجفذكرعبدالرسول حافظ علي61866

 هاشم علي63611
ر 15بكالوريوسالكرار11641النجفذكرحسير

16بكالوريوسالكرار11641النجفذكرعلي محمود ابراهيم295200

17بكالوريوسالكرار11641النجفذكرمصطفر عبدالباقر عبود292904

18بكالوريوسالكرار11641النجفذكرعالء صاحب رسول295210

19بكالوريوسالكرار11641النجفذكرعلي هاشم وحيد294418

ي جعفر502286 20بكالوريوسالكرار11641النجفذكرحيدر ناج 

21بكالوريوسالكرار11641النجفذكرمحمدموس محمدجعفر عبدالصاحب64124

22بكالوريوسالكرار11641النجفذكراحمد محمد نارص451300

23بكالوريوسالكرار11641النجفذكرهادي سعد هادي68440

24بكالوريوسالكرار11641النجفذكرنض جي  كاظم295049

25بكالوريوسالكرار11641النجفذكراباذر محمود شاكر451285

26بكالوريوسالكرار11641النجفذكرعباس علي عبداالمير74995

27بكالوريوسالكرار11641النجفذكراحمد عبدالمهدي عبدالرسول521788

28بكالوريوسالكرار11641النجفذكرامير زهير عبدهللا294341

29بكالوريوسالكرار11641النجفذكررسول عبدالمنعم بدر63542

30دبلومالكرار11641النجفذكرعالء خلف صالح254616

31دبلومالكرار11641النجفذكرمنصور جابر عبدالمجيد112143

32دبلومالكرار11641النجفذكرمحمد محسن نعيمه354817

33دبلومالكرار11641النجفذكرحيدر توفيق موس64954

34دبلومالكرار11641النجفذكرميثم عبدالرسول صادق529794

35دبلومالكرار11641النجفذكرهيثم حبيب عبدالوهاب62753

36دبلومالكرار11641النجفذكراحمد عبدالمنعم حسون317962

37دبلومالكرار11641النجفذكرحيدر محمدسعيد عباس479494

ر عامر451387 38دبلومالكرار11641النجفذكررضا عبدالحسير

39دبلومالكرار11641النجفذكرادهم فليح حسن561714

40دبلومالكرار11641النجفذكرهادي سامي صالح117064

ي60765
41إعداديةالكرار11641النجفذكرسعيد كاطع صخر

42إعداديةالكرار11641النجفذكرماجد منصور عبد116895

43إعداديةالكرار11641النجفذكرفاضل هادي سعيد112011

1ماجستيرالكرار11641النجفذكرحسن عبدالهادي كاظم521726

ر عبد66716 2ماجستيرالكرار11641النجفذكركرار حسير



3ماجستيرالكرار11641النجفذكرضياء كريم علي63462

4بكالوريوسالكرار11641النجفذكراحمد كريم رزاق59611

5بكالوريوسالكرار11641النجفذكرشاكر محمود شاكر112121

ر حلو116644 6بكالوريوسالكرار11641النجفذكرامير حسير

7بكالوريوسالكرار11641النجفذكرابالحسن كريم هادي112026

8بكالوريوسالكرار11641النجفذكرلؤي عدنان يوسف451294

حسن521724 9بكالوريوسالكرار11641النجفذكرفاروق عدنان مير

ر451302 10بكالوريوسالكرار11641النجفذكررسول محمد عبدالحسير

11بكالوريوسالكرار11641النجفذكرمحمد خضير محمد63105

12بكالوريوسالكرار11641النجفذكرحسن عبدالمنعم بدر75800

13بكالوريوسالكرار11641النجفذكرامير حسن جليل116635

غام كتاب عبيد534459 14بكالوريوسالكرار11641النجفذكررصر

ر عالء هادي254567 15بكالوريوسالكرار11641النجفذكرمحمدحسير

16بكالوريوسالكرار11641النجفذكرعلي صبخي محمود61920

17بكالوريوسالكرار11641النجفذكرصفاء احمد ثامر66280

18بكالوريوسالكرار11641النجفذكرحسن علي عزيز521736

ر عبد112133 19بكالوريوسالكرار11641النجفذكرعالء حسير

20بكالوريوسالكرار11641النجفذكرعمار عبدالهادي صاحب534461

21بكالوريوسالكرار11641النجفذكرنبيل ميثم جواد295195

ر حاكم كاظم295186 22بكالوريوسالكرار11641النجفذكرحسير

23بكالوريوسالكرار11641النجفذكرحيدر عبدالستار موس116665

ر67136 24بكالوريوسالكرار11641النجفذكرمحمد نعيم حسير

ر451365 25بكالوريوسالكرار11641النجفذكرامير محمود ياسير

26بكالوريوسالكرار11641النجفذكركرار حيدر راهي69525

ر عجالن عدنان75678 27بكالوريوسالكرار11641النجفذكرامير

 محمدعلي65762
28بكالوريوسالكرار11641النجفذكرصادق مصطفر

29بكالوريوسالكرار11641النجفذكرعلي رضا عبدالمحمد521748

30دبلومالكرار11641النجفذكرمحمد صفاء عبد االمير479997

ر عامر295177 31دبلومالكرار11641النجفذكرعباس عبدالحسير

ر521729 32دبلومالكرار11641النجفذكرصفاء عدي حسير

33دبلومالكرار11641النجفذكرايمن عقيل عبود74293

ر75845 34دبلومالكرار11641النجفذكرحسن عالء حسير

35دبلومالكرار11641النجفذكراياد محمد محسن521742

ر عامر295141 36دبلومالكرار11641النجفذكرعلي عبدالحسير

37دبلومالكرار11641النجفذكرعبدهللا زهير عبدهللا112127

38إعداديةالكرار11641النجفذكرمحمدمهدي مؤيد عبدالرزاق451291

39إعداديةالكرار11641النجفذكرمرتضر عبداالمير جاسم75587

ي حاكم شحان521738
40إعداديةالكرار11641النجفذكرمحمدتف 

ر عالء حسون75999 41إعداديةالكرار11641النجفذكرحسير

42إعداديةالكرار11641النجفذكرمحمد فارس نارص63026

43إعداديةالكرار11641النجفذكرذوالفقار محمود شاكر116684

44إعداديةالكرار11641النجفذكرمحمد عبداالمير شمال555594

45إعداديةالكرار11641النجفذكرحسن ساجد عبدالرزاق112015

46إعداديةالكرار11641النجفذكرسجاد خالد رزاق538785

47إعداديةالكرار11641النجفذكركرار مسلم موس534406

48إعداديةالكرار11641النجفذكرمصطفر كامل عبدالهادي521727

49إعداديةالكرار11641النجفذكرمحمدعلي محمدموس محمدجعفر67258



ي موس521734
50إعداديةالكرار11641النجفذكرمحمد راضر

ر صالح534423 51إعداديةالكرار11641النجفذكراحمد امير

52إعداديةالكرار11641النجفذكراحمد جابر مزهر112162

ر521791 53إعداديةالكرار11641النجفذكرمحسن ايناس محمدحسير

54إعداديةالكرار11641النجفذكرنمير زهير عبدهللا112147

55إعداديةالكرار11641النجفذكرمهدي صالح ستار502292

56إعداديةالكرار11641النجفذكرمحمدباقر رياض حميد62181

ي74459
 
57إعداديةالكرار11641النجفذكربقيت هللا عبدالهادي رزوق

ر حلو116917 58إعداديةالكرار11641النجفذكرمحمد حسير

59إعداديةالكرار11641النجفذكرمصطفر نجم كشوش521737

60إعداديةالكرار11641النجفذكرحسن عبدالهادي صاحب112081

 محمدعلي67450
61إعداديةالكرار11641النجفذكرمحمدعلي مصطفر

ي294532
 
62إعداديةالكرار11641النجفذكرروح هللا عبدالهادي رزوق

63إعداديةالكرار11641النجفذكررضا جواد محمد254594

ر294493 64إعداديةالكرار11641النجفذكرمحمدعلي عالء عبدالحسير

65إعداديةالكرار11641النجفذكرعبدهللا صالح ستار502277

66إعداديةالكرار11641النجفذكرحسن فالح حسن534387

67إعداديةالكرار11641النجفذكرمنتظر حيدر سعيد521741

68إعداديةالكرار11641النجفذكرمحمدرضا حيدر رضا116950

69إعداديةالكرار11641النجفذكرصباح حسن مؤمن65824

70إعداديةالكرار11641النجفذكرعلي عبداالئمه ابراهيم75434

71إعداديةالكرار11641النجفذكرمحمدعلي حيدر صاحب40453

72إعداديةالكرار11641النجفذكركرار حسون طالب75508

73إعداديةالكرار11641النجفذكرمرتضر سجاد عبدالكاظم521725

ر حسن جليل116656 74إعداديةالكرار11641النجفذكرحسير

75إعداديةالكرار11641النجفذكرمرتضر عبداالئمة ابراهيم117004

76إعداديةالكرار11641النجفذكرسجاد ماجد منصور65421

77إعداديةالكرار11641النجفذكرامير سمير رزاق534390

ر صباح عبد63268 78إعداديةالكرار11641النجفذكرعبدالحسير

ر116974 79إعداديةالكرار11641النجفذكرمحمدرضا عالء عبدالحسير

80إعداديةالكرار11641النجفذكرمحمد عبدهللا صاحب116932

81إعداديةالكرار11641النجفذكرمحمدصادق ميثم جواد116991

ي534384
82إعداديةالكرار11641النجفذكرعلي كريم حسانر

83إعداديةالكرار11641النجفذكرعباس رضا عبدالمحمد521745

84إعداديةالكرار11641النجفذكرمنتظر محمد نارص451483

85إعداديةالكرار11641النجفذكركرار قاسم جميل478433

86إعداديةالكرار11641النجفذكرحسن عزالدين عبدالرسول502395

87إعداديةالكرار11641النجفذكرهارون علي عباس116582

ي75723 88إعداديةالكرار11641النجفذكرحسن حيدر ناج 

89إعداديةالكرار11641النجفذكرمحمدمهدي نبيل محمد478592

90إعداديةالكرار11641النجفذكرغدير رعد مرزه66573

91إعداديةالكرار11641النجفذكرعباس علي طارش116735

92إعداديةالكرار11641النجفذكرمصطفر حسن عبد67639

ر عبدالزهرة66859 93إعداديةالكرار11641النجفذكركرار حسير

94إعداديةالكرار11641النجفذكرعلي ساجد عبدالرزاق66388

95إعداديةالكرار11641النجفذكرماجد عبدالحميد عبد62081

96إعداديةالكرار11641النجفذكرعلي صالح ستار502423



97إعداديةالكرار11641النجفذكرديار حيدر داخل112088

98إعداديةالكرار11641النجفذكرمحمد رياض صادق521739

99بكالوريوسالكرار11641النجفذكرنبيل محمد مهدي451325

100بكالوريوسالكرار11641النجفذكراحمد محسن عباس64020

101بكالوريوسالكرار11641النجفذكرخضر عباس علي76148

ي521732
ر محمدحسن غنر 102بكالوريوسالكرار11641النجفذكرحسير

103دبلومالكرار11641النجفذكرمصطفر محمد كايد67870

104إعداديةالكرار11641النجفذكرمحمد صبخي سعد521733

1بكالوريوسالكرار11641النجفأننىنازك عبدالمعطي كاظم294353

2بكالوريوسالكرار11641النجفأننىليل عباس كامل502367

3بكالوريوسالكرار11641النجفأننىفاطمة جواد عبد116857

4بكالوريوسالكرار11641النجفأننىشهالء كاظم محمد294931

5بكالوريوسالكرار11641النجفأننىسارة جميل هويدي65273

6بكالوريوسالكرار11641النجفأننىسلىم عامر عبدالرزاق116730

7بكالوريوسالكرار11641النجفأننىبتول حبيب عبدهللا63680

ي522514
 
8بكالوريوسالكرار11641النجفأننىنورالهدى عبدالهادي رزوق

حوراء محمدعلي عيىس451334
9بكالوريوسالكرار11641النجفأننى

ناريمان علي شاكر13806
10بكالوريوسالكرار11641النجفأننى

11دبلومالكرار11641النجفأننىايمان حسون محمد63877

12دبلومالكرار11641النجفأننىرضية حبيب عبدهللا354838

13دبلومالكرار11641النجفأننىرائدة فاضل سلمان76248

14دبلومالكرار11641النجفأننىسناء عبدالهادي محمد69698

ر544656 ه مهدي حسير 15إعداديةالكرار11641النجفأننىسمير

1ماجستيرالكرار11641النجفأننىرواء وادي عجيل60555

2ماجستيرالكرار11641النجفأننىشهباء باسم هالل525855

هبة علي عبداالله112002
3بكالوريوسالكرار11641النجفأننى

ر عالوي59763 ر حسير 4بكالوريوسالكرار11641النجفأننىبنير

5بكالوريوسالكرار11641النجفأننىصابرين جادر هادي451317

6بكالوريوسالكرار11641النجفأننىمروة يحنر حميد534402

رجاء علي عبدالمحسن116703
7بكالوريوسالكرار11641النجفأننى

زهراء سامي صالح116708
8بكالوريوسالكرار11641النجفأننى

عذراء باقر محمدعلي75352
9بكالوريوسالكرار11641النجفأننى

هدى علي حسن68811
10بكالوريوسالكرار11641النجفأننى

11بكالوريوسالكرار11641النجفأننىنور رياض محمد478607

12بكالوريوسالكرار11641النجفأننىتبارك عقيل مسلم74634

ر كريم555555 13بكالوريوسالكرار11641النجفأننىختام حسير

امنه علي عزيز534393
14بكالوريوسالكرار11641النجفأننى

15بكالوريوسالكرار11641النجفأننىسخ  فاضل علي60822

16بكالوريوسالكرار11641النجفأننىابتهال حسن عبد116589

17بكالوريوسالكرار11641النجفأننىحوراء كريم رزاق116545

18بكالوريوسالكرار11641النجفأننىزهراء عبدالستار خاف521796

19بكالوريوسالكرار11641النجفأننىانتصار عبدالكاظم حمود63976

علياء علي حسن116794
20بكالوريوسالكرار11641النجفأننى

االء علي عزيز534456
21بكالوريوسالكرار11641النجفأننى

22بكالوريوسالكرار11641النجفأننىزهراء رياض محمد112012

23بكالوريوسالكرار11641النجفأننىايمان احمد محمد534430

24بكالوريوسالكرار11641النجفأننىهويدة عدنان عودة65032



رقيه علي عبدالمحسن112102
25بكالوريوسالكرار11641النجفأننى

26بكالوريوسالكرار11641النجفأننىزهراء حيدر رضا112106

27بكالوريوسالكرار11641النجفأننىرفاه حمودي وهاب63325

رضيه علي حسن74355
28بكالوريوسالكرار11641النجفأننى

اسماء عبدعلي سعيد76350
29دبلومالكرار11641النجفأننى

30دبلومالكرار11641النجفأننىحوراء كاظم محسن521793

31دبلومالكرار11641النجفأننىاشاء منعم ظاهر59713

32دبلومالكرار11641النجفأننىكروان نديم مالك521730

33دبلومالكرار11641النجفأننىزينب محمد موس63392

34دبلومالكرار11641النجفأننىشجن ماجد منصور65573

زهراء محمدعلي هادي74845
35إعداديةالكرار11641النجفأننى

ي254537
 
ر عبدالهادي رزوق 36إعداديةالكرار11641النجفأننىامالبنير

37إعداديةالكرار11641النجفأننىسكينه جادر هادي451457

38إعداديةالكرار11641النجفأننىاية حيدر يوسف112047

ر478621 39إعداديةالكرار11641النجفأننىزهراء محمد عبدالحسير

40إعداديةالكرار11641النجفأننىفاطمة عبداالمير صالح534415

 سعد تركي552409
ر 41إعداديةالكرار11641النجفأننىبنير

42إعداديةالكرار11641النجفأننىمروه كاظم جعاز294471

43إعداديةالكرار11641النجفأننىسارة عماد مسلم65346

44إعداديةالكرار11641النجفأننىغاده ميثم جواد116830

45إعداديةالكرار11641النجفأننىاسماء عبدالرحيم فاضل76414

46إعداديةالكرار11641النجفأننىنور حيدر راهي117052

47إعداديةالكرار11641النجفأننىزينب سعد تركي76308

ر294450 48إعداديةالكرار11641النجفأننىاالء عبدالعظيم عبدالحسير

49إعداديةالكرار11641النجفأننىبتول احمد عبداالمير112065

50إعداديةالكرار11641النجفأننىسخ  زيد محمد345548

51إعداديةالكرار11641النجفأننىزهراء مصطفر قاسم116719

52إعداديةالكرار11641النجفأننىانعام رزاق عبدهللا317907

ر ابراهيم500923 1دكتوراهالجديدة11642النجفذكرمحمد حسير

2دكتوراهالجديدة11642النجفذكرمسلم محمد صابط62207

 علي262372
ر 3ماجستيرالجديدة11642النجفذكرعلي حسير

ر خضير65244 4ماجستيرالجديدة11642النجفذكرعلي حسير

5ماجستيرالجديدة11642النجفذكرزيد سامي ياش245137

6بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرزيد رسول عبد68849

ر63648 ر عبدهللا حسير 7بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرحسير

ر خيون352394 8بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرحيدر عبدالحسير

9بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرامير محمدحسن سعيد72808

10بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرحيدر مسلم هادي72875

11بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرحيدر كريم جليل69704

12بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرجاسم محمد عمران68727

13بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرعباس عبدالرضا علوان282127

14بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرمهند عبداالمير عباس68704

15بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرامجد كريم عبدهللا434830

ر73013 16بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرمحمد رضا حسير

17بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرغيث عبدهللا مهدي541428

18بكالوريوسالجديدة11642النجفذكركرار كريم عبدهللا62031

19بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرذوالفقار حيدر كريم500928



20بكالوريوسالجديدة11642النجفذكراحمد هاشم سعد282129

21بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرمصطفر عدنان عباس73060

ر نور541433 22بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرحيدر ياسير

 علي محمد561455
ر 23بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرحسير

ر كاظم262380 ر حسير 24بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرحسنير

ر اسماعيل262563 25بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرعلي حسير

26بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرمحمد حسن عبدهللا88080

27بكالوريوسالجديدة11642النجفذكراحمد حسن عبد434841

28بكالوريوسالجديدة11642النجفذكراحمد يوسف محمد434833

29بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرمحمد رضاوي حسن352335

30بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرذوالفقار فيصل حسن262590

ر538815 ر عبودي حسير 31دبلومالجديدة11642النجفذكرحسير

32دبلومالجديدة11642النجفذكررسول خليل ابراهيم72893

33دبلومالجديدة11642النجفذكرزيد مؤيد جاسم61978

34دبلومالجديدة11642النجفذكركرار عباس سهيل62015

ر262599 35دبلومالجديدة11642النجفذكرمحمد عبودي حسير

36دبلومالجديدة11642النجفذكرمهند مسلم هادي245144

37دبلومالجديدة11642النجفذكرعلي نعمه مهدي72947

38دبلومالجديدة11642النجفذكرعلي مهدي صاحب479440

39دبلومالجديدة11642النجفذكرحيدر عباس مهدي522083

40دبلومالجديدة11642النجفذكرحيدر فؤاد عبدالصاحب282151

41دبلومالجديدة11642النجفذكربدر جاسم محمد61916

 علي محمود68749
ر 42دبلومالجديدة11642النجفذكرحسير

43دبلومالجديدة11642النجفذكرجهاد كاظم مهدي68693

ي طالب68873
44دبلومالجديدة11642النجفذكرعباس عبدالغنر

 محمدعلي282146
ر 45دبلومالجديدة11642النجفذكرعالء حسير

ر زيد رسول69659 46دبلومالجديدة11642النجفذكرحسنير

47دبلومالجديدة11642النجفذكرمصطفر عالء سعيد352320

48دبلومالجديدة11642النجفذكراحمد علي كريم262401

49إعداديةالجديدة11642النجفذكرمجبل عبد فرحان262397

50إعداديةالجديدة11642النجفذكركرار مجبل عبد262418

1ماجستيرالجديدة11642النجفذكراحمد رزاق محمد521714

2ماجستيرالجديدة11642النجفذكرمازن نزار محسن538822

3بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرامير طاهر مسلم63445

4بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرحيدر سعدي محمد282121

5بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرامير محسن اسماعيل63519

6بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرمؤيد فارس مجيد65811

7بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرثائر احمد خضير63560

8بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرنبيل محمدحسن سعيد73925

9بكالوريوسالجديدة11642النجفذكراحمد علي محمد72797

10بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرفاضل مسلم هادي72966

11بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرزين العابدين محمود شاكر478463

ر69639 12بكالوريوسالجديدة11642النجفذكراحمد محمدعلي عبدالحسير

13بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرمرتضر جاسم محمد434837

14بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرمهند سعيد محمود62273

15بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرحيدر عبداالمير رزاق61958

16بكالوريوسالجديدة11642النجفذكراسامة فارس مجيد61900



17بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرزيد نوري عبدزيد342539

18بكالوريوسالجديدة11642النجفذكركرار حيدر جليل65524

19بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرامير رضاوي حسن352351

20بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرحيدر محمد اموري500915

21بكالوريوسالجديدة11642النجفذكروائل اسكندر احمد73109

22بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرمحمد سامي عبدالكريم68822

23بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرمحمد صاحب عبدالشهيد65605

ر عالوي عبد556918 24بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرحسير

25بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرمصطفر جاسم حمد73052

26بكالوريوسالجديدة11642النجفذكررضوان احسان باقر72910

27بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرليث فاضل علي65549

28بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرعلي جعفر اسماعيل282125

29بكالوريوسالجديدة11642النجفذكراحمد سعيد رشيد63121

30بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرمحمدجواد ثابت مدلول538800

31بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرمحمدعلي سالم محسن68786

ر532934 32بكالوريوسالجديدة11642النجفذكركرار عبدالزهره حسير

ي حبيب538825
33بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرمحمد راضر

ر صالح محسن343833 34بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرحسير

ر زهير نجم478424 35بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرحسير

ر موس62009 36بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرعلي حسير

37بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرزيد فياض محسن434744

38بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرقاسم عامر نجاح532930

 علي69590
ر 39بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرمحمد حسير

40بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرمجتن  حسن صاحب545821

ف كاظم محسن63289 41بكالوريوسالجديدة11642النجفذكراشر

42بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرمحسن عبدالرضا محمد534224

ر245190 43دبلومالجديدة11642النجفذكرسيف علي حسير

44دبلومالجديدة11642النجفذكرمنتظر مهدي حميد73743

45دبلومالجديدة11642النجفذكرحيدر عايد عبود61948

46دبلومالجديدة11642النجفذكرضياء محمد اموري72939

47دبلومالجديدة11642النجفذكركرار مسلم هادي72991

48دبلومالجديدة11642النجفذكرحسن محمدعلي عبدالحسن61938

49دبلومالجديدة11642النجفذكرمحمد عبدالرضا علوان62061

50دبلومالجديدة11642النجفذكرامير علي باقر73389

51دبلومالجديدة11642النجفذكررضوان حسن عزيز63830

52دبلومالجديدة11642النجفذكرمقداد كاظم محسن65763

53دبلومالجديدة11642النجفذكرمحمد ناظم كاظم62084

54دبلومالجديدة11642النجفذكراحمد عبداالمير رزاق63152

ر عبدالهادي68736 55دبلومالجديدة11642النجفذكرتراث عبدالحسير

56إعداديةالجديدة11642النجفذكرعبدهللا علي بدر538813

57إعداديةالجديدة11642النجفذكرعلي عبدالكريم جي 262573

ر اسد حاتم553695 58إعداديةالجديدة11642النجفذكرحسير

ر عبدالحسن محمد63741 59إعداديةالجديدة11642النجفذكرحسير

ر سعد صالح73511 60إعداديةالجديدة11642النجفذكرحسنير

 علي69540
ر 61إعداديةالجديدة11642النجفذكرعلي حسير

62إعداديةالجديدة11642النجفذكرابراهيم محمد مجيد282140

63إعداديةالجديدة11642النجفذكركاظم عدنان عارف65514



64إعداديةالجديدة11642النجفذكرمحمد عدنان جهاد73031

65إعداديةالجديدة11642النجفذكرعلي حسن عبدهللا65219

66إعداديةالجديدة11642النجفذكرحمزة باسم وهاب262610

67إعداديةالجديدة11642النجفذكرامير علي حسن352364

ر اسماعيل262424 68إعداديةالجديدة11642النجفذكركاظم حسير

69إعداديةالجديدة11642النجفذكرمرتضر هاتف كاظم65659

ر لقمان جبار262340 70إعداديةالجديدة11642النجفذكرمحمدحسير

71إعداديةالجديدة11642النجفذكرعلي فالح حسن66454

72إعداديةالجديدة11642النجفذكرحسن مناف رسول63579

73إعداديةالجديدة11642النجفذكرضياء احمد خضير65184

74إعداديةالجديدة11642النجفذكراحمد محمد محمدرضا538811

75إعداديةالجديدة11642النجفذكرفضل جواد عبدالكاظم345425

ر532927 ر حيدر عبدالحسير 76إعداديةالجديدة11642النجفذكرحسير

ر434759 ر عبدالزهره حسير 77إعداديةالجديدة11642النجفذكرحسير

78إعداديةالجديدة11642النجفذكراحمد عدنان عارف63208

79إعداديةالجديدة11642النجفذكرمرتضر حسن عبودي73694

80إعداديةالجديدة11642النجفذكرسعيد محمد سعيد533426

 باسم علي541429
ر 81إعداديةالجديدة11642النجفذكرحسنير

82إعداديةالجديدة11642النجفذكرمحمد حسن عبودي549793

83إعداديةالجديدة11642النجفذكرمجتن  عبدالرضا محمد65570

 علي63365
ر 84إعداديةالجديدة11642النجفذكرامير حسير

85إعداديةالجديدة11642النجفذكرعبدهللا حامد عبدالزهرة73655

ر72853 86إعداديةالجديدة11642النجفذكرحسن مهدي حسير

87إعداديةالجديدة11642النجفذكرحمزة علي سعيد434774

88إعداديةالجديدة11642النجفذكريوسف حسن عباس69398

89إعداديةالجديدة11642النجفذكرامير مسلم صالح73422

90إعداديةالجديدة11642النجفذكرجعفر عبدالرضا علوان282213

91إعداديةالجديدة11642النجفذكرمرتضر ميثم بدر534396

92إعداديةالجديدة11642النجفذكراحمد عالء سعيد533441

93إعداديةالجديدة11642النجفذكرمحمد عبدالعالي داود73017

94إعداديةالجديدة11642النجفذكرحسن علي محمود534322

 علي جمعة538808
ر 95إعداديةالجديدة11642النجفذكرحسير

96إعداديةالجديدة11642النجفذكرمؤمل رياض عبد اليمه65788

ر73810 97إعداديةالجديدة11642النجفذكرمؤمل مهدي حسير

98إعداديةالجديدة11642النجفذكرمحمد عباس هادي532938

99بكالوريوسالجديدة11642النجفذكرمهند صاحب مهدي538818

100دبلومالجديدة11642النجفذكرجبل هالل مزهر72837

101دبلومالجديدة11642النجفذكرزيد محمود محمد63952

102دبلومالجديدة11642النجفذكركاظم داخل جابر65408

103دبلومالجديدة11642النجفذكرحيدر محسن علي73591

104دبلومالجديدة11642النجفذكرمحمد عودة عبدعلي65635

105إعداديةالجديدة11642النجفذكرمحمود شاكر عبدالشهيد69687

ر محمد245149 1دكتوراهالجديدة11642النجفأننىشيماء عبدالحسير

بثينة صبيح علي61910
2بكالوريوسالجديدة11642النجفأننى

3بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىندوه رزاق عبد هللا262361

4بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىفائده عبدهللا حبيي 72985

5بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىنرسين رزاق حسن521716



6بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىهناء كريم عبدهللا73092

ر عبد541426 7بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىسومر حسير

ة طالب جالب262391 8بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىسمير

9بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىازدهار كاظم جاسم61881

ر عليوي262403 10بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىاشاء حسير

11بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىازهار عبداالمير محمد61888

12بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىسارة حيدر كريم541446

ي282253 اشواق علي ناج 
13بكالوريوسالجديدة11642النجفأننى

14بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىفاطمه فرات محمد65281

مروة سالم علي262348
15بكالوريوسالجديدة11642النجفأننى

16دبلومالجديدة11642النجفأننىهدى مجيد محمد561707

جنان علي صكر61931
17دبلومالجديدة11642النجفأننى

ي73140 والء حميد عرين 
18دبلومالجديدة11642النجفأننى

19دبلومالجديدة11642النجفأننىسحر عدنان حبيب434748

20دبلومالجديدة11642النجفأننىرشا سعدي عبدالزهرة68714

ي262335
 
21دبلومالجديدة11642النجفأننىسارة مالك عبدالباق

22دبلومالجديدة11642النجفأننىهناء نعيم عبدالرضا68906

23إعداديةالجديدة11642النجفأننىمريم عبدالزهره عباس556892

1ماجستيرالجديدة11642النجفأننىاشاء مهدي عبدالهادي63233

رانيه علي جبار72883
2بكالوريوسالجديدة11642النجفأننى

3بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىاسماء عباس فاضل282201

4بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىحنان خالد عبدالوهاب72864

5بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىفضاء مالك حاتم65336

6بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىزينه فياض محسن434737

7بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىمروة حيدر جواد73042

8بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىنبا كريم هادي479430

9بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىزهراء سعد لطيف63870

10بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىسارة عبداالمير رزاق65052

11بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىصفا كريم هادي479425

12بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىفرقان سعد عبدالواحد541438

زهراء عبدالعالي داود72934
13بكالوريوسالجديدة11642النجفأننى

14بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىمقدس كاظم عبودي62259

15بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىزهراء سعد صالح61971

ر عباس محمدرضا72818 16بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىبنير

ر262329 17بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىهديل واثق حسير

18بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىسيماء راهي جي 61985

ر534281 19بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىسندس حليم محمدامير

20بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىنور ماجد رزاق65841

حوراء سالم علي262367
21بكالوريوسالجديدة11642النجفأننى

22بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىغصون نجم عبدهللا72952

23بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىحوراء عدنان جهاد73558

24بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىلبنر زيد رسول541457

ي حنون521719
25بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىزهراء راضر

26بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىكوثر فياض محسن434728

علياء سالم علي262355
27بكالوريوسالجديدة11642النجفأننى

28بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىايات جعفر صاحب541449

29بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىرغده كاظم عبدهللا282241



30بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىحوراء كامل محمد72871

31بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىتبارك حسن عبودي72826

32بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىهبة عبدالجليل عبدالهادي66376

33بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىايات مهدي حميد73454

34بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىمنال جاسم حمد73078

35بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىنور صاحب خضير434844

36دبلومالجديدة11642النجفأننىفاطمه سعد صالح65315

37دبلومالجديدة11642النجفأننىمروة مالك حاتم66443

38دبلومالجديدة11642النجفأننىنور كريم هادي479418

39دبلومالجديدة11642النجفأننىهبة هاتف كاظم62283

40دبلومالجديدة11642النجفأننىزينب سعد عبدالواحد534275

41دبلومالجديدة11642النجفأننىزينب عبداللطيف عمران63975

ر كاظم عيىس73474 42إعداديةالجديدة11642النجفأننىبنير

43إعداديةالجديدة11642النجفأننىحوراء فرات محمد262641

44إعداديةالجديدة11642النجفأننىضخ هيثم رزاق65165

45إعداديةالجديدة11642النجفأننىمريم كاظم عبودي65725

46إعداديةالجديدة11642النجفأننىزهراء محسن اسماعيل66490

47إعداديةالجديدة11642النجفأننىاالء سمير جواد73339

48إعداديةالجديدة11642النجفأننىفاطمه حيدر كريم500939

شيماء زاير علي534286
49إعداديةالجديدة11642النجفأننى

50إعداديةالجديدة11642النجفأننىرنا يوسف محمدعلي245180

51إعداديةالجديدة11642النجفأننىزينب اسعد هادي245200

52إعداديةالجديدة11642النجفأننىزينب رعد صاحب534377

53إعداديةالجديدة11642النجفأننىزهراء نزار عبدهللا534381

54إعداديةالجديدة11642النجفأننىحوراء احمد جابر72843

55إعداديةالجديدة11642النجفأننىشهد عالء كاظم65107

56إعداديةالجديدة11642النجفأننىمريم هاتف كاظم62195

57إعداديةالجديدة11642النجفأننىشاج احسان طالب66477

58إعداديةالجديدة11642النجفأننىمروة باقر هادي282155

شهد مكي صاحب262410
59إعداديةالجديدة11642النجفأننى

60إعداديةالجديدة11642النجفأننىهاجر عالء كاظم65871

61إعداديةالجديدة11642النجفأننىزهراء محسن كاظم282235

ر68762 ر ناظم عبدالحسير 62إعداديةالجديدة11642النجفأننىيقير

ر73123 63إعداديةالجديدة11642النجفأننىورود ناظم عبدالحسير

64ماجستيرالجديدة11642النجفأننىضخ عبدالخالق شاكر245141

65بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىزينب كاظم وزير65041

ر73001 كوثر علي عبدالحسير
66بكالوريوسالجديدة11642النجفأننى

67بكالوريوسالجديدة11642النجفأننىامال عبود محمدحسن262412

68دبلومالجديدة11642النجفأننىفاطمة يعقوب هادي65397

69دبلومالجديدة11642النجفأننىتغريد نجم عبدهللا61923

70إعداديةالجديدة11642النجفأننىنهلة منديل ثامر69616

ر11643النجفذكرمحمدجواد صالح علي523467 1دكتوراهالحسير

ر11643النجفذكرفراس ناظم احمد281958 2دكتوراهالحسير

ر11643النجفذكرصالح احمد عباس421311 3ماجستيرالحسير

ر11643النجفذكرحيدر هاتف عبد422375 4ماجستيرالحسير

ر11643النجفذكرعلي عواد عبيد490918 5ماجستيرالحسير

ر478761 ر11643النجفذكرقاسم علي امير 6ماجستيرالحسير



ر11643النجفذكركرار حيدر طالب262366 7ماجستيرالحسير

ر340435 ر11643النجفذكرذوالفقار علي حسير 8ماجستيرالحسير

ر11643النجفذكرعباس فاضل عبدالعباس348157 9ماجستيرالحسير

ي340489 ر11643النجفذكرعالء سعد ناج  10ماجستيرالحسير

ي340517
ر11643النجفذكرمحمد علي محمدتف  11ماجستيرالحسير

ر11643النجفذكرعادل لفته زغير522637 12دبلوم عاليالحسير

ر340458 ر11643النجفذكرزيد عدنان حسير 13دبلوم عاليالحسير

 علي حمد348003
ر ر11643النجفذكرحسير 14دبلوم عاليالحسير

ر11643النجفذكرحسن عالء عبداالمير479309 15دبلوم عاليالحسير

ر11643النجفذكرعلي عباس حسن533403 16بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكراحسان علي حسون340547 17بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحمدرضا عبدالعال محمدحسن188297 18بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحمد علي عقيل98871 19بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحمد يحنر صالح340375 20بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرنبيل كريم حلوس523549 21بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعباس عبد العالي مهدي340616 22بكالوريوسالحسير

ر340775 ر11643النجفذكرعقيل عبدالرحيم حسير 23بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعباس جعفر عباس99929 24بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحمد نارص بعيوي256944 25بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمازن عباس احمد422576 26بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكراحسان تكليف عبدهللا530768 27بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحمد جهاد جلوب100844 28بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعزيز عبدالسجاد هادي340448 29بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرياش فاضل عباس259896 30بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرحيدر قاسم محمدعلي422387 31بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعلي اكريم كسار340483 32بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرجابر كاظم طاهر263328 33بكالوريوسالحسير

ر عبدالجليل باش263114 ر11643النجفذكرامير 34بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرحسن عباس عبد350113 35بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرحيدر عبدالخالق عمران208591 36بكالوريوسالحسير

ر عبدالكريم522625 ر11643النجفذكررعد عبدالحسير 37بكالوريوسالحسير

 عبدعلي محمد340727
ر ر11643النجفذكرحسير 38بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكراحمد كامل مجبل100301 39بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرحسن هادي صاحب350122 40بكالوريوسالحسير

ر339928 ر11643النجفذكرزيد عبداالمير عبدالحسير 41بكالوريوسالحسير

ان كاظم260491 ر11643النجفذكرحيدر مير 42بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحمد حميد خليل340510 43بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرنوار نارص رحيم340755 44بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرزهير هندي محمدعلي340681 45بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرغسان عباس محسن340495 46بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرصالح عبدالمهدي عبود350345 47بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرشمد حمودي جاسم533467 48بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعقيل عبدالحسن حمد340606 49بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمؤيد عليوي عبدالشهيد208873 50بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعلي صفاء عبداالمير340419 51بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكراياد محمود جلوب350005 52بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعقيل فضل ابراهيم256570 53بكالوريوسالحسير



ر11643النجفذكرمسلم علي مسلم340349 54بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعلي نظار شاكر421696 55بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرصاحب رزاق خضير552675 56بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعبدالخالق محمد تركي340438 57بكالوريوسالحسير

ي187769
ي ذر جبار غنر ر11643النجفذكران  58بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعمار جابر جاسم340413 59بكالوريوسالحسير

ر حمودي451084 ر11643النجفذكرعلي عبدالحسير 60بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحسد رضا محمد340537 61بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرموفق عبداالمير صادق530775 62بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكررعد محمدسعيد عبداالمير522513 63بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكراحمد عبود عواد340557 64بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرحسام فالح حسن200956 65بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمناف حمودي محمود522384 66بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعلي رعد عبدالمنعم522430 67بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعباس محمدعلي صاحب262439 68بكالوريوسالحسير

يان340624 ر11643النجفذكرعباس حسن شر 69بكالوريوسالحسير

ر جاسم340441 ر11643النجفذكرزينعابدين حسير 70بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرسيف وليد خالد188095 71بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعباس محسن عباس553982 72بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمصطفر كاظم لفته522390 73بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحمد حافظ اسماعيل422515 74بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمصطفر محمدجواد محسن208838 75بكالوريوسالحسير

ر340721  علي حسير
ر ر11643النجفذكرحسير 76بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعدي مرزة حمزة107151 77بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعلي عبدالمحمد صالح340522 78بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحمد ستار صالح208787 79بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحمد صاحب حميد261977 80بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمازن جعفر موس421799 81بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمصطفر جاسم محمد421760 82بكالوريوسالحسير

ر ضياء جواد208380 ر11643النجفذكرحسنير 83بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمرتضر جالوي نظيف533054 84بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرزمن تكليف جياد522489 85بكالوريوسالحسير

ر سعد برهان263083 ر11643النجفذكرحسير 86بكالوريوسالحسير

ر422333 ر11643النجفذكرزيد مهدي حسير 87بكالوريوسالحسير

ر188033 ر11643النجفذكررعد عبدالجبار حسير 88بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكروسام عالء عبدالعظيم340187 89بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحمد صفاء عبداالمير340394 90بكالوريوسالحسير

ر208822  عبدالواحد امير
ر11643النجفذكرمصطفر 91بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكركرار صبخي عبدعلي100944 92بكالوريوسالحسير

ر262302 ر11643النجفذكرمحمود ابراهيم حسير 93بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعلي رضا هادي422590 94بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعالء رضا محمد422602 95بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرياش سعد حميدي261846 96بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرفاضل جواد هادي422507 97بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرماهر زهير علي340407 98بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكروالء زهير علي188358 99بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرفاضل عبدالعظيم فرج340466 100بكالوريوسالحسير



ر11643النجفذكرباسم عبدالرضا سالم523383 101بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكراحمد علي كامل523359 102بكالوريوسالحسير

غام داخل شاكر188120 ر11643النجفذكررصر 103بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكربهاء زهير علي208355 104بكالوريوسالحسير

ر حيدر نوري105403 ر11643النجفذكرحسنير 105بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكركرار كامل يوسف257484 106بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرثائر صادق باقر187888 107بكالوريوسالحسير

 رحمن محمدعلي209153
ر11643النجفذكرمرتضر 108بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرذوالفقار نجم سالم523384 109بكالوريوسالحسير

ر عبدهللا محمدرضا533092 ر11643النجفذكرحسنير 110بكالوريوسالحسير

ر260320 ر11643النجفذكراحمد كريم حسير 111بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرامير هالل عبد187848 112بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحمد زهير محمدرضا98958 113بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكراحمد ماجد خليل522588 114بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكركرار عدنان محمدرضا550669 115بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرذوالفقار حيدر طالب263059 116بكالوريوسالحسير

ي188196 ر11643النجفذكرعلي محمد ناج  117بكالوريوسالحسير

ي باقر100603
ر11643النجفذكرمنتض راضر 118بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرفؤاد عبداللطيف بدران478803 119بكالوريوسالحسير

ر جاسم107073 ر11643النجفذكرمنتظر حسير 120بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرذوالفقار علي عبدالزهره100475 121بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكريوسف محمد مهدي98523 122بكالوريوسالحسير

ر غازي259910 ر11643النجفذكرسامر عبدالحسير 123بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمصطفر محمد طالب188313 124بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكركرار حمادي عيىس340475 125بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرزيد صباح رزاق340673 126بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرفواز عامر هادي340410 127بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرزكي زهير عبداالمير422541 128بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحمد علي عبدالرسول522405 129بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكراحمد رجاءهللا صيهود422532 130بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعلي كاظم فاضل262399 131بكالوريوسالحسير

ر479352  علي امير
ر ر11643النجفذكرامير 132بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحسن عباس محسن98988 133بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحمد كاظم جعفر340530 134بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكررائد محمد سلمان263048 135بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكربشار حسن مهدي340587 136بكالوريوسالحسير

ر187864 ر11643النجفذكربشار نجاح عبدالحسير 137بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمهدي جاسم حميد107048 138بكالوريوسالحسير

ر عماد عبودي350138 ر11643النجفذكرحسير 139بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرفارس جبار صادق340513 140بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكراحمد سالم عبدالكاظم340553 141بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعبدالرحمن جاسم حسن422273 142بكالوريوسالحسير

ر340562 ر11643النجفذكراصيل علي حسير 143بكالوريوسالحسير

ر هادي صاحب189345 ر11643النجفذكرحسير 144بكالوريوسالحسير

ر530771 ر11643النجفذكراحمد حيدر حسير 145بكالوريوسالحسير

ر علوان188231 ر11643النجفذكرليث حسير 146بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحمد عادل محمد421784 147بكالوريوسالحسير



ر11643النجفذكرمحمد عبداالمير غافل340386 148بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرامجد عبدالكريم يوسف556622 149بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرسيف فارس مخي340446 150بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكراياد زغير غازي263110 151بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعلي هالل عبد422241 152بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرالمصطفر سليم حسن340334 153بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرحسن مكي شهيد100104 154دبلومالحسير

ر187817 ر11643النجفذكراحمد عبود ياسير 155دبلومالحسير

ر سلمان340033 ر11643النجفذكرعبدالحسن حسير 156دبلومالحسير

ر11643النجفذكرعلي عباس مجيد522879 157دبلومالحسير

ي479322
 
ر11643النجفذكربكير رضا رزوق 158دبلومالحسير

ر11643النجفذكرمحمد جبار علي208763 159دبلومالحسير

ر11643النجفذكرفالح احمد عباس478812 160دبلومالحسير

ر11643النجفذكرعبدالحكيم احمد حسن340610 161دبلومالحسير

ر11643النجفذكرعلي حمودي عبد422255 162دبلومالحسير

ر11643النجفذكراحسان محمدعلي احمد349986 163دبلومالحسير

ر11643النجفذكرمحمد عبداالله علي208798 164دبلومالحسير

ر11643النجفذكركرار عامر هادي201037 165دبلومالحسير

ر11643النجفذكرمصطفر عبدالرحيم حميد340138 166دبلومالحسير

ر11643النجفذكرماهر صباح موس260389 167دبلومالحسير

ر هادي كريم260105 ر11643النجفذكرحسنير 168دبلومالحسير

ر عبيد سلمان522533 ر11643النجفذكرحسير 169دبلومالحسير

ر صالح مهدي262425 ر11643النجفذكرعبدالحسير 170دبلومالحسير

ر11643النجفذكرمشتاق هادي علي261897 171دبلومالحسير

ر11643النجفذكرلواء عبدالصاحب حمد188230 172دبلومالحسير

ر11643النجفذكرحيدر هادي كاظم340711 173دبلومالحسير

ر11643النجفذكرمحمد نعمة مزهر350523 174دبلومالحسير

ر11643النجفذكرحبيب صالل مخي208358 175دبلومالحسير

ر11643النجفذكرقيس خيون كحلول188224 176دبلومالحسير

ر11643النجفذكرحيدر رحيم محسن530774 177دبلومالحسير

ر11643النجفذكرحيدر محمد نجم260869 178دبلومالحسير

ر11643النجفذكروليد منير هادي188366 179دبلومالحسير

ر11643النجفذكرعالء كاظم جواد556877 180دبلومالحسير

ر11643النجفذكرعبداالمير هاشم سلمان260404 181دبلومالحسير

ر11643النجفذكرمرتضر صالح مهدي260564 182دبلومالحسير

ر مهدي هادي339995 ر11643النجفذكرحسير 183دبلومالحسير

ر11643النجفذكراحمد نجم عبدزيد260303 184دبلومالحسير

ر11643النجفذكرمحمدرضا اسماعيل محمدعلي188291 185دبلومالحسير

ر187904 ر محمد حسير ر11643النجفذكرحسنير 186دبلومالحسير

ر11643النجفذكربهاء حميد سلمان263097 187دبلومالحسير

ر11643النجفذكرعلي جعفر عبد259873 188دبلومالحسير

ر11643النجفذكرحمزة علي رسول479293 189دبلومالحسير

ر11643النجفذكرامير اياد جاسم522552 190دبلومالحسير

ر11643النجفذكرماجد حميد كريم188241 191دبلومالحسير

ر98933 ر11643النجفذكرمحمد علي حسير 192دبلومالحسير

ر11643النجفذكردحام صباح حميد187969 193دبلومالحسير

ر حميد533618 ر11643النجفذكرعمار حسير 194دبلومالحسير



ر11643النجفذكرحيدر عدنان صاحب258098 195دبلومالحسير

ر11643النجفذكرمؤيد عاصم كاظم533499 196دبلومالحسير

ر11643النجفذكرامير جواد عبدالكاظم263127 197دبلومالحسير

ر صباح موس260506 ر11643النجفذكرحسير 198دبلومالحسير

غام محمد حسن478868 ر11643النجفذكررصر 199دبلومالحسير

ر11643النجفذكرباسم سوادي موتان350029 200دبلومالحسير

ي533129
ر11643النجفذكرمنتظر محمد راضر 201دبلومالحسير

ر11643النجفذكرحيدر عبد مزهر100038 202دبلومالحسير

ر523624 ر11643النجفذكرمحمد علي عبدالحسير 203إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرضمير جابر عبيد350421 204إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرفالح احمد جاسم522618 205إعداديةالحسير

ر11643النجفذكراحسان طاهر مسلم187790 206إعداديةالحسير

ر522644 ر11643النجفذكرحيدر فاروق امير 207إعداديةالحسير

ر حليم حمد100487 ر11643النجفذكرحسير 208إعداديةالحسير

ر11643النجفذكراحمد هاشم سلمان422493 209إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرعلوان عباس علوان478841 210إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرياش محمدرضا عبدالحميد523618 211إعداديةالحسير

ر11643النجفذكراسعد عباس بلوش422474 212إعداديةالحسير

ر صالح مهدي107469 ر11643النجفذكرحسير 213إعداديةالحسير

ر11643النجفذكركرار جواد كاظم439925 214إعداديةالحسير

ر جوهر احمد263354 ر11643النجفذكرمعير 215إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرامير مصطفر محمدجواد105059 216إعداديةالحسير

ر عبدالزهرة523664 ر11643النجفذكرليث حسير 217إعداديةالحسير

ر11643النجفذكراحسان وادي عبدهللا187803 218إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرحسن فالح محسن209072 1دكتوراهالحسير

ر11643النجفذكراحمد رحيم محمد552679 2ماجستيرالحسير

ي حميد262306
ر11643النجفذكرمحمد غنر 3ماجستيرالحسير

ر11643النجفذكرزين العابدين عزيز مزيد257835 4ماجستيرالحسير

ر11643النجفذكراكرم عمران موس187825 5ماجستيرالحسير

ر11643النجفذكرحسن شهيد حميد421087 6ماجستيرالحسير

ر11643النجفذكرسيف حاتم عبدعلي200989 7ماجستيرالحسير

ر ضاري جبار351157 ر11643النجفذكرحسير 8بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمصطفر حسن كاظم261873 9بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعلي فؤاد كاظم52799 10بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمنتظر احمد هاشم421749 11بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمرتضر عبدالحسن حمد340364 12بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحمد عبد ستار420942 13بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعلي حافظ عيىس188184 14بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمصطفر نوري محسن477881 15بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكراكرم رائد عبداالمير208326 16بكالوريوسالحسير

ر يحنر شاكر421253 ر11643النجفذكرحسنير 17بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرزيدون جاسم محمد533605 18بكالوريوسالحسير

ر خضير263165 ر11643النجفذكرمنتظر حسير 19بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرامير منصور حسن340570 20بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرحيدر علي نعمة479282 21بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرذوالفقار عبدنور غازي259982 22بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعلي جاسم طاهر188173 23بكالوريوسالحسير



ر11643النجفذكريوسف ابراهيم مهدي98532 24بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرانور جعفر حميد260530 25بكالوريوسالحسير

ر257505 ر11643النجفذكركرار رعد عبدالحسير 26بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرحسن عبدالكريم نعمة260517 27بكالوريوسالحسير

ر260736 ر11643النجفذكرعباس عدنان حسير 28بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمسلم كريم هادي340765 29بكالوريوسالحسير

ر340642 ر11643النجفذكرسيف فالح دكير 30بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعلي عبدالسادة صعصاع259867 31بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرجواد حازم رضا260918 32بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكررعد محسن مجيد257958 33بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرياش نجم عبودي256759 34بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعامر صباح موس550083 35بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحمد زهير عباس552678 36بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرزكريا يحنر جواد100721 37بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرزيد باسم نعيم187763 38بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكربشار مخي خليل340592 39بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمصطفر كريم عبودي106234 40بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعلي هادي عيىس188199 41بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرامير محمد خلف263120 42بكالوريوسالحسير

ر حميد260554 ر11643النجفذكرمحمدعلي حسير 43بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكركاظم حسن عليوي421930 44بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعبدهللا احمد جاسم523411 45بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعلي نجم عبودي100430 46بكالوريوسالحسير

ي339983 ر11643النجفذكرعقيل مسلم ناج  47بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرحسام نوري مدلول107485 48بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحمد عبدالرضا محمدسعيد421774 49بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرحسن فاضل رزاق260127 50بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرزيد عبدالزهرة جهاد257876 51بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكركرار ميثم محمدموس522408 52بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعلي ابراهيم مهدي188161 53بكالوريوسالحسير

ر مهدي258445 ر11643النجفذكراحمد حسير 54بكالوريوسالحسير

ر261780 ر11643النجفذكراسماعيل عبد حسير 55بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرابراهيم محمدعلي كريم100387 56بكالوريوسالحسير

ي حميد263163
ر11643النجفذكرمهند غنر 57بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرليث فارس علي421812 58بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعلي قاسم عزيز421226 59بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحمد محمود رسول188284 60بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرصادق محمدعلي حسن260744 61بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرحاتم كريم تومان187892 62بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعباس هادي كاظم350447 63بكالوريوسالحسير

ي208852
ر11643النجفذكرمقداد جبار غنر 64بكالوريوسالحسير

ر188048 ر11643النجفذكرزيد علي حسير 65بكالوريوسالحسير

 عبدعلي262287
ر ر11643النجفذكرمنتظر حسير 66بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحمد يحنر شاكر340379 67بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكررسول عزيز كريم259945 68بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمهند يوسف حسن106996 69بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرامير محمود محمد260536 70بكالوريوسالحسير



ر11643النجفذكررؤوف ابراهيم مهدي350300 71بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكراحمد عباس خضير260291 72بكالوريوسالحسير

ر عبدالرضا مرزةاحمد261927 ر11643النجفذكرمحمدحسير 73بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرحمزة نادر عبد187953 74بكالوريوسالحسير

ر188307 ر11643النجفذكرمرتضر صباح حسير 75بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرغزوان علي عبد533375 76بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكررضا حياوي شاكر188028 77بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمرتضر طالل قحطان339976 78بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرايمن رائد عبداالمير105285 79بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرذوالفقار علي عبدالرضا340501 80بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمنصور حسن حسون208863 81بكالوريوسالحسير

ر كاظم جعفر187900 ر11643النجفذكرحسنير 82بكالوريوسالحسير

غام رشاد نجم550799 ر11643النجفذكررصر 83بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرجعفر جبار كاظم200944 84بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرحسن يوسف حسن258183 85بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعلي سمير عبدالكاظم522425 86بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكراثير سعد حاجم349975 87بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحمود عبداالمير شاكر256805 88بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعلي مهدي صالح259850 89بكالوريوسالحسير

ي جعفر188227
 
ر11643النجفذكركرار صدق 90بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرليث فارس عبدالحسن257380 91بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرذوالفقار محمدرضا عبدالعالي263055 92بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكررضا مؤيد عليوي100378 93بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرزيد عبدالحسن عزيز256753 94بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرذوالفقار جبار علي187992 95بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكربكر عادل حسن478896 96بكالوريوسالحسير

ر188128 غام ضياء حسير ر11643النجفذكررصر 97بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرامير شاكر عبداليمة258212 98بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرامير محمد كاظم422463 99بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرسيف علي عبدالرضا100758 100بكالوريوسالحسير

وش261981 ر11643النجفذكرمحمد جميل حي  101بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحمد صباح مثقال350487 102بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحمد عبدالهادي جاسم100957 103بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحمد قاسم مجيد421282 104بكالوريوسالحسير

 علي عزيز208831
ر11643النجفذكرمصطفر 105بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكراحمد ناظم حميد349965 106بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعبدهللا رزاق ابراهيم188149 107بكالوريوسالحسير

ر حسن260007 ر11643النجفذكرحميد ياسير 108بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرمحمد علي محمدرضا421769 109بكالوريوسالحسير

ي عبود حسن522631
ر11643النجفذكراحمدالتف  110بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرغيث خليل علي208716 111بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكريوسف يعقوب يوسف188388 112بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرصباح نوري محسن340629 113بكالوريوسالحسير

ي256611
ر11643النجفذكررفد ماجد راضر 114دبلومالحسير

ر11643النجفذكرزيد ماجد صالح208616 115دبلومالحسير

ر11643النجفذكرعلي حاتم عبدعلي201016 116دبلومالحسير

ر11643النجفذكرعلي يعقوب يوسف188204 117دبلومالحسير



ر11643النجفذكرعلي صادق محمدجعفر420874 118دبلومالحسير

 علي عبداألمير340114
ر ر11643النجفذكرحسير 119دبلومالحسير

ر11643النجفذكرعلي باسم كاظم188168 120دبلومالحسير

ر11643النجفذكرعلي هادي صاحب262384 121دبلومالحسير

ر11643النجفذكرمحمد حبيب مهدي262324 122دبلومالحسير

ر11643النجفذكركرار عدنان علي350476 123دبلومالحسير

ي208767
ر11643النجفذكرمحمد جعفر راضر 124دبلومالحسير

ر11643النجفذكرليث علي احمد101089 125دبلومالحسير

ر11643النجفذكرليث رزاق هادي262028 126دبلومالحسير

ر11643النجفذكرعلي محمدرضا محمدجعفر552620 127دبلومالحسير

ر فليح هادي258152 ر11643النجفذكرحسير 128دبلومالحسير

ر11643النجفذكرعلي صالح عبد260692 129دبلومالحسير

ر11643النجفذكراحمد محمدعلي هادي209039 130دبلومالحسير

ر11643النجفذكرعامر عبود جاسم258295 131دبلومالحسير

 علي عباس530772
ر ر11643النجفذكرحسنير 132دبلومالحسير

ر11643النجفذكرمحمد فالح حسن261952 133دبلومالحسير

ر رجب262014 ر11643النجفذكرماجد عبدالحسير 134دبلومالحسير

غام حسام422322 ر11643النجفذكرزينالعابدن رصر 135دبلومالحسير

ر11643النجفذكرميثم فاضل حسن258270 136إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرحمزة عبدالمطلب جواد107389 137إعداديةالحسير

 عبدالعالي عبيد209157
ر11643النجفذكرمصطفر 138إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمجتن  نارص جعفر257051 139إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرعلي عبدالسالم عبدالخضر209115 140إعداديةالحسير

 علي عزيز339969
ر11643النجفذكرمرتضر 141إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرحسن سمير شهيد208367 142إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمهدي حيدر صالح420730 143إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمؤمل محمد يحنر339962 144إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمحمد جميل رزاق420984 145إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرامير محمدرضا اسماعيل340105 146إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرعبدهللا حيدر رؤوف260341 147إعداديةالحسير

ر زهير رشيد188000 ر11643النجفذكرحسير 148إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمحمد عبدالرضا دولي261962 149إعداديةالحسير

ر صاحب رزاق103234 ر11643النجفذكرحسير 150إعداديةالحسير

ر محمود مالك258140 ر11643النجفذكرحسير 151إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمرتضر احمد مجيد256554 152إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمؤمل مثنر عبداالمير422583 153إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرزيد علي مسلم97047 154إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرميثم ناجح مجيد420902 155إعداديةالحسير

ر11643النجفذكركرار مهدي سودان257460 156إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمحمدباقر رياض هادي256927 157إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرعلي سليم حسن260360 158إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرفهد قاسم ساجت189185 159إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمسلم محمود مالك257215 160إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرامير حسن مهدي523629 161إعداديةالحسير

ر عبدالجبار شاكر256856 ر11643النجفذكرحسير 162إعداديةالحسير

 علي188190
ر ر11643النجفذكرعلي حسنير 163إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمحمد رسول مهدي348223 164إعداديةالحسير



ر11643النجفذكرمحمد مكي محمد256969 165إعداديةالحسير

ر260949 ر11643النجفذكرجعفر محمد حسير 166إعداديةالحسير

ر278933 ر11643النجفذكرحسن علي عبدالحسير 167إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرعلي جعفر عباس188180 168إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرحيدر عدنان علي351112 169إعداديةالحسير

 علي هويدي254395
ر11643النجفذكرمصطفر 170إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرجاسم سوادي موتان340601 171إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرعبدالرضا عمار خلف340013 172إعداديةالحسير

غام فراس ثابت478878 ر11643النجفذكررصر 173إعداديةالحسير

ر محمدرضا عبدالحميد522640 ر11643النجفذكرحسير 174إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمهند محمد عبد421131 175إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرحيدر ضياء نارص423275 176إعداديةالحسير

ر شهيد حميد421069 ر11643النجفذكرحسير 177إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرعلي مازن محمدرضا533490 178إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرانور حسن مجيد188006 179إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرعلي حيدر رزاق340425 180إعداديةالحسير

ر11643النجفذكريحنر جابر عبيدش209169 181إعداديةالحسير

 رحمن محمدعلي256788
ر ر11643النجفذكرحسير 182إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرعباس فليح هادي257588 183إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرصفاء حميد سلمان262460 184إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرسجاد اموري مجيد257806 185إعداديةالحسير

غام علي عبداالمير189221
ر11643النجفذكررصر 186إعداديةالحسير

ر حميد حسن258161 ر11643النجفذكرحسنير 187إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرحسن حيدر تكليف420818 188إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرعلي عبدالكريم عبداالمير257569 189إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمحمد رياض رجب علي420959 190إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرحيدر فاضل ابراهيم552616 191إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرجعفر محمدعلي عبدالكريم552613 192إعداديةالحسير

ر نض جبار528000 ر11643النجفذكرحسير 193إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرعلي احمد جاسم522436 194إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرحسن عبدالكريم خليل263089 195إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمحمد احمد محمدعلي524071 196إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرجعفر وسام جعفر478683 197إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرحسن حيدر محسن351310 198إعداديةالحسير

ي جاسم189191 ر11643النجفذكرغيث خير 199إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرهاشم مهدي نارص106769 200إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرحسن محمد حامد351245 201إعداديةالحسير

 علي رزاق257704
ر الحسير ر11643النجفذكرسفير 202إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرعلي حميد صالح420769 203إعداديةالحسير

ر11643النجفذكراسعد عبدالكريم يوسف188012 204إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمصطفر عامر مجيد340166 205إعداديةالحسير

ر عبود257414 ر11643النجفذكركميل حسير 206إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمحمد عبدالرزاق جبار421177 207إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمحمدعلي مناف حميد340372 208إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمحمد عدنان مكي262314 209إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمحمد حيدر عبدالرسول256996 210إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمؤمل احمد جاسم522381 211إعداديةالحسير



ر عبدالمنعم256695 ر11643النجفذكرعلي حسير 212إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمنير جواد عبدالكاظم257259 213إعداديةالحسير

ر رفعت ثجيل262036 ر11643النجفذكرحسنير 214إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمجتن  حيدر عبد257358 215إعداديةالحسير

 علي محمدصالح208807
ر11643النجفذكرمحمدمرتضر 216إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرعلي صاحب رزاق100625 217إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمحمد محمود مالك256980 218إعداديةالحسير

ي جاسم201052 ر11643النجفذكرياش خير 219إعداديةالحسير

 زهير علي351186
ر ر11643النجفذكرحسنير 220إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمهدي ثابت مهدي189163 221إعداديةالحسير

ر105492  علي حسير
ر ر11643النجفذكرحسير 222إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرزيد فاهم عبد105893 223إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمصطفر وسام رحيم257240 224إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرسيف سالم جعفر262475 225إعداديةالحسير

ر مجيد522406 ر11643النجفذكرمحمد حسير 226إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرضياءالدين جعفر ضياء350842 227إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرباقر رياض حميد258191 228إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرعلي المرتضر رائد عبداالمير201004 229إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرسلطان احمد رؤوف350885 230إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرسجاد سالم جبار189240 231إعداديةالحسير

ر421001 ر11643النجفذكرصادق فاضل حسير 232إعداديةالحسير

ر187909 ر حيدر حسير ر11643النجفذكرحسير 233إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرعبدهللا نجم عبد256771 234إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرعلي محسن عباس421191 235إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمنتظر كاظم عبدالسادة260576 236إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرعلي عبدالرضا عبدالخالق256818 237إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمنتظر حيدر نوري189175 238إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرعلي جبار جاسم262413 239إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرمرتضر عبدالخالق عباس522402 240إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرابراهيم طالب كريم340544 241إعداديةالحسير

ي208636
ر11643النجفذكرشاج جعفر راضر 242إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرجعفر محمد مسلم350098 243إعداديةالحسير

ر11643النجفذكراحمد خالد مهدي258313 244إعداديةالحسير

ر262360 ر11643النجفذكرمجتن  خلف حسير 245إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرعباس سعد يوسف257622 246إعداديةالحسير

ر رفعت ثجيل262042 ر11643النجفذكرمحمدحسير 247إعداديةالحسير

ر189156 ر11643النجفذكرنصير صباح حسير 248إعداديةالحسير

ر11643النجفذكررائد حميد جياد560744 249ماجستيرالحسير

ر11643النجفذكرمرتضر عبدزيد راهي256912 250بكالوريوسالحسير

ي422442
 
ر رزوق ر11643النجفذكرباسم حسير 251بكالوريوسالحسير

ر فيصل نور422428 ر11643النجفذكرحسير 252بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكراحمد عبدالكاظم تملي260331 253بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكراحمد عباس محمد261831 254بكالوريوسالحسير

ر11643النجفذكرعباس عبدالرضا كاظم522455 255دبلومالحسير

ر11643النجفذكرمحمد جاسم محمد261988 256دبلومالحسير

ر11643النجفذكرسعد عبدالزهرة كاظم422282 257إعداديةالحسير

ر11643النجفذكراحمد سلمان كاظم209031 258إعداديةالحسير



انبخش552627 ر11643النجفذكرحيدر اسماعيل مير 259إعداديةالحسير

ر11643النجفذكرعبدالرضا كاظم جواد189213 260إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىلىم عباس محمد422553 1ماجستيرالحسير

ر11643النجفأننىمريم هادي رضا340353 2ماجستيرالحسير

ر11643النجفأننىزينب احمد عبد350309 3ماجستيرالحسير

ر11643النجفأننىانعام صالح شنيار278875 4بكالوريوسالحسير

ر423453 ر11643النجفأننىهناء مهدي حسير 5بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىايناس حسن عزيز523276 6بكالوريوسالحسير

يف علي350019 ر11643النجفأننىايمان شر 7بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىراجحة غائب علي421030 8بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىسناء عبدالرضا ابراهيم262494 9بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىغصون موزان شعالن257532 10بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىرؤى سعيد نعمة260858 11بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىشيماء محمد كاظم340470 12بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىزينة كاظم لفته522477 13بكالوريوسالحسير

ر كرم556605 ر11643النجفأننىايمان حسير 14بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىصبا صادق جعفر100797 15بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىانوار محمد حمزة208332 16بكالوريوسالحسير

وسام دلي وادي340180
ر11643النجفأننى 17بكالوريوسالحسير

وق هادي علي208646
ر11643النجفأننىشر 18بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىازهار حسن مهدي263131 19بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىحوراء حافظ عليوي260002 20بكالوريوسالحسير

ي340656
ر11643النجفأننىسارة سعد راضر 21بكالوريوسالحسير

شذى حسن علي259904
ر11643النجفأننى 22بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىكوثر خضير عباس259789 23بكالوريوسالحسير

ر عبدالمحسن260199  محمدامير
ر11643النجفأننىتف  24بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىبان عباس محسن200952 25بكالوريوسالحسير

صبيحة حسن علي350332
ر11643النجفأننى 26بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىوالء نظار شاكر421705 27بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىعلياء خالد حمود107134 28بكالوريوسالحسير

ر523373 ر11643النجفأننىعفاف محمدحسن حسير 29بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىفردوس فاضل صادق422525 30بكالوريوسالحسير

ر عبدالكاظم263102 ر11643النجفأننىايمان عبدالحسير 31بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىامل عبدالسادة طالب277954 32بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىزهراء موجد نعمة544800 33بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىحنان عبدالحسن حمد340461 34بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىايمان محمد حمزة208342 35بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىمنر هادي علوان340479 36بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىنجالء محمد صالح421715 37بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىزهراء عبدالحسن عزيز340450 38بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىبيادر ادور مهدي260214 39بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىبثينة طالل قحطان340584 40بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىصفا جواد كاظم262466 41بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىنغم جليل جاسم260582 42بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىرغد هادي حسون479270 43بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىسارة صفاء محمدسعيد524035 44بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىنبا فارس هادي188331 45بكالوريوسالحسير



ر208894 ر11643النجفأننىنورس ماجد محمدحسير 46بكالوريوسالحسير

ي422363 ر11643النجفأننىرشا حسن مير 47بكالوريوسالحسير

ي رحيم340432 ر11643النجفأننىغيداء ناج  48بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىرؤى حيدر عبدالهادي340505 49بكالوريوسالحسير

ر340454 ر محمدحسير ر11643النجفأننىحوراء عبدالحسير 50بكالوريوسالحسير

ر مهدي340329 ر11643النجفأننىرقية حسير 51بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىرسل حميد سلمان262582 52بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىمروة جواد كاظم555311 53بكالوريوسالحسير

ر محمود340076 ر11643النجفأننىحوراء معير 54بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىمريم حيدر عبدالرسول350747 55بكالوريوسالحسير

االء عدنان علي349998
ر11643النجفأننى 56بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىمياسة جابر عبيس421727 57بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىزينب فؤاد صالل340020 58دبلومالحسير

ر11643النجفأننىرضية محمد هادي262577 59دبلومالحسير

ي340635
ر11643النجفأننىشذى عدنان عبدالغنر 60دبلومالحسير

ى جواد كاظم421115 ر11643النجفأننىبرسر 61دبلومالحسير

ي عبدالشهيد208299
ر11643النجفأننىاشواق راضر 62دبلومالحسير

ر11643النجفأننىسلوى عباس حميدي561715 63دبلومالحسير

ر11643النجفأننىدعاء كاظم مبارك208602 64دبلومالحسير

فاطمة علي محمدجواد259844
ر11643النجفأننى 65دبلومالحسير

ر11643النجفأننىاري    ج عبدالمعطي عزيز522580 66دبلومالحسير

ر11643النجفأننىرنا جواد كاظم422348 67دبلومالحسير

ر261863 ر11643النجفأننىنرسين جابر حسير 68دبلومالحسير

راوية سامي محمد259968
ر11643النجفأننى 69دبلومالحسير

ي عباس354807
 
ر11643النجفأننىامال عبدالباق 70دبلومالحسير

ر11643النجفأننىسحر كريم جليل260750 71دبلومالحسير

ر11643النجفأننىصفا كريم كاظم340202 72دبلومالحسير

 عبدعلي194908
ر11643النجفأننىزينب خضر 73دبلومالحسير

ة كاظم عبود256684 ر11643النجفأننىامير 74دبلومالحسير

ر11643النجفأننىنهلة هاشم حسون188344 75دبلومالحسير

ي556535
ي عبدالغنر

ر11643النجفأننىرؤى رضر 76دبلومالحسير

زهراء علي مجيد262572
ر11643النجفأننى 77دبلومالحسير

ر11643النجفأننىازهار عبداالمير جواد479355 78إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىافراح هادي مهدي100244 79إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىزينب علي عبدالهادي422310 80إعداديةالحسير

 محمدعلي340576
ر ة حسير ر11643النجفأننىامير 1ماجستيرالحسير

ر11643النجفأننىمها عباس عبداالمير100516 2ماجستيرالحسير

ر11643النجفأننىدعاء جعفر ضياء350202 3ماجستيرالحسير

ر11643النجفأننىزهراء لطيف عزيز200973 4ماجستيرالحسير

ر باسم سعيد260903 ر11643النجفأننىحنير 5بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىغفران وليد خالد188207 6بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىرسل عبدالحكيم احمد256642 7بكالوريوسالحسير

نورالهدى حيدر علي340746
ر11643النجفأننى 8بكالوريوسالحسير

 علي عبداالمير522523
ر ر11643النجفأننىحنير 9بكالوريوسالحسير

رقية مكي شكري188042
ر11643النجفأننى 10بكالوريوسالحسير

ي262279
ر11643النجفأننىنبا عبدالزهرة تف  11بكالوريوسالحسير

سارة علي مسلم188064
ر11643النجفأننى 12بكالوريوسالحسير



ر11643النجفأننىرغدة ابراهيم محمد259927 13بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىدعاء جبار كاظم200961 14بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىنباء مهدي نارص98607 15بكالوريوسالحسير

سارة وليد محمدعلي188074
ر11643النجفأننى 16بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىسبا عبدالسادة هادي262532 17بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىرؤى عبدالرزاق جبار350990 18بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىزهراء سعد زغير522480 19بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىزينب مهدي عباس260432 20بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىايات احمد عبدالمنعم261770 21بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىزهراء عبدالجبار شاكر259917 22بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىضخ عبدالزهره موس262449 23بكالوريوسالحسير

ر طالل قحطان340594 ر11643النجفأننىبنير 24بكالوريوسالحسير

ر262558 ر11643النجفأننىسارة سعد حسير 25بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىسارة طالب كريم340652 26بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىسلوى جابر يوسف188090 27بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىورود كاظم حماده257343 28بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىدنيا حيدر علوان256664 29بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىنورالهدى فراس مجيد260605 30بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىزينب نجم عبد100828 31بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىرواء محمد حامد350266 32بكالوريوسالحسير

مريم علي كامل261907
ر11643النجفأننى 33بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىفاطمة كريم صالح512190 34بكالوريوسالحسير

حوراء علي عبد422410
ر11643النجفأننى 35بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىحوراء فارس مخي208583 36بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىبان محمدرضا عبدالعباس187858 37بكالوريوسالحسير

فاطمة علي عبود533581
ر11643النجفأننى 38بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىسارة عصام حسن552625 39بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىمروه عبدالرضا محمدرضا256897 40بكالوريوسالحسير

ي345327
ر11643النجفأننىافراح صباح شمخر 41بكالوريوسالحسير

ر غفور جبار263100 ر11643النجفأننىبنير 42بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىزهراء محمد عبدهللا256847 43بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىاشاء فارس يوسف422483 44بكالوريوسالحسير

ي جاسم189231 ر11643النجفأننىضخ خير 45بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىامنة شاكر عبدالحميد522561 46بكالوريوسالحسير

 علي208884
ر ر11643النجفأننىنور حسير 47بكالوريوسالحسير

ر عصام عبدالخضر340715 ر11643النجفأننىحنير 48بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىزهراء جودت عبدالكاظم260469 49بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىوسن حسون صالح98547 50بكالوريوسالحسير

 مكي محمد187996
ر ر11643النجفأننىحنير 51بكالوريوسالحسير

ي عويز422403
ر11643النجفأننىحوراء هانر 52بكالوريوسالحسير

ي حميد340704 ر11643النجفأننىدعاء ناج  53بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىروز محمد عبدالحمزة100458 54بكالوريوسالحسير

فاطمة مكي محمد188217
ر11643النجفأننى 55بكالوريوسالحسير

رغد تركي عطية522506
ر11643النجفأننى 56بكالوريوسالحسير

ورود علي عبود533588
ر11643النجفأننى 57بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىبراء محمد حامد350041 58بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىصبا ابراهيم خليل188104 59بكالوريوسالحسير



ر478706 هدى علي حسير
ر11643النجفأننى 60بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىبختوار فالح نصيف421265 61بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىمنتىه طالل قحطان340760 62بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىفاطمة ليث كاظم522417 63بكالوريوسالحسير

رقية مكي محمد257923
ر11643النجفأننى 64بكالوريوسالحسير

ر530769 ر11643النجفأننىزينب حيدر حسير 65بكالوريوسالحسير

ى كاظم موس350073 ر11643النجفأننىبرسر 66بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىفاطمة نعمة مزهر350459 67بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىدعاء سهام شاكر187983 68بكالوريوسالحسير

نور علي وناس525729
ر11643النجفأننى 69بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىفرات عبدالزهرة كاظم262375 70بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىهبة فارس نعمة350529 71بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىشاء محمد عبدهللا256735 72بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىذكرى نجيب وناس351063 73بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىقمر سعد حنون259835 74بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىمريم فضل رجب340359 75بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىمروة عبدالزهرة كاظم262292 76بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىزهراء حيدر هادي340691 77بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىمروة عبدالكريم رضا261914 78بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىدانية محمد عبدهللا259997 79بكالوريوسالحسير

مروة علي عبود533546
ر11643النجفأننى 80بكالوريوسالحسير

ي حسن259887
ر11643النجفأننىضخ راضر 81بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىتنوير مهدي عبدالرضا263093 82بكالوريوسالحسير

ر مهدي258278 ر11643النجفأننىفاطمة حسير 83بكالوريوسالحسير

ر188060 ر11643النجفأننىسارة صباح حسير 84بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىمنتىه كريم رحيم100549 85بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىوفاء حمزة عباس260640 86بكالوريوسالحسير

زينة مكي مجيد340663
ر11643النجفأننى 87بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىايات رائد عبداالمير100404 88بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىشاب ضاجي تاية188083 89بكالوريوسالحسير

ر عبدالجليل262584 ر11643النجفأننىرسل امير 90بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىهبة باسم كاظم188348 91بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىزينب مكي محمد256586 92بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىفاطمه رزاق ابراهيم188212 93بكالوريوسالحسير

مروة علي صالح522397
ر11643النجفأننى 94بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىيرسى طالل قحطان340732 95بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىاديان فاضل جاسم533020 96دبلومالحسير

ر11643النجفأننىسارة سيدقاسم غدير339914 97دبلومالحسير

ر سمير عبدالهادي187869 ر11643النجفأننىبنير 98دبلومالحسير

ر11643النجفأننىمريم نعمه عزيز522394 99دبلومالحسير

ر11643النجفأننىزهراء ميثم عزيز260774 100دبلومالحسير

ر11643النجفأننىسارة جواد كاظم256741 101دبلومالحسير

ر11643النجفأننىرؤى جبار كاظم100694 102دبلومالحسير

زينة سعيد علي422298
ر11643النجفأننى 103دبلومالحسير

ي حسن188138
ي راضر

ر11643النجفأننىضر 104دبلومالحسير

ر11643النجفأننىهدى حمود عباس260620 105دبلومالحسير

ر11643النجفأننىعذراء هارون احمد351346 106دبلومالحسير



ي187877
ر صباح راضر ر11643النجفأننىبنير 107دبلومالحسير

ر11643النجفأننىمروة جواد كاظم208814 108دبلومالحسير

هدى باقر علي261852
ر11643النجفأننى 109دبلومالحسير

ر11643النجفأننىزينب محمدرضا عبدالعباس188054 110دبلومالحسير

ر11643النجفأننىدنيا عبدالزهرة كاظم263079 111دبلومالحسير

ر11643النجفأننىحنان جعفر شاكر350152 112دبلومالحسير

وش260276 ر11643النجفأننىاخالص جميل حير 113دبلومالحسير

ر11643النجفأننىايمان صادق كاظم422453 114دبلومالحسير

ر11643النجفأننىنبا عبدالسادة هادي262273 115دبلومالحسير

ر11643النجفأننىزينب علي عبود530777 116دبلومالحسير

نها علي عبدالهادي421709
ر11643النجفأننى 117دبلومالحسير

ر11643النجفأننىسهاد كاظم عويز99945 118دبلومالحسير

ر11643النجفأننىزمن هادي عبدالحسن479259 119دبلومالحسير

ر340697 ر11643النجفأننىرباب مهدي عبدالحسير 120دبلومالحسير

ر11643النجفأننىنبا حيدر عبدالهادي100870 121دبلومالحسير

ر11643النجفأننىحوراء محمد كاظم420787 122إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىرسل حافظ عيىس188025 123إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىبتول باسم سعيد107531 124إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىمريم رعد شكري256868 125إعداديةالحسير

ر350792 معالي علي حسير
ر11643النجفأننى 126إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىسكينة رفعت ثجيل262031 127إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىنور نبيل كريم523602 128إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىرسل محمدرضا جواد260477 129إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىرؤى فاضل كاظم533513 130إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىزينة ضاجي تاية106024 131إعداديةالحسير

ي188044 زهراء علي حرن 
ر11643النجفأننى 132إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىرقية رائد عبداالمير105641 133إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىحوراء جواد عبدالكاظم258121 134إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىرقية رزاق ابراهيم188038 135إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىحوراء مطر حمود258109 136إعداديةالحسير

سارة علي نارص256837
ر11643النجفأننى 137إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىنور حيدر محمدرياض257312 138إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىزينب مطر حمود340003 139إعداديةالحسير

رسل علي عبيد351036
ر11643النجفأننى 140إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىفاطمة عبدالسالم عبدالخضر106139 141إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىغدير عباس عبدالعالي340152 142إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىمنر هادي عمران550753 143إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىزينب طارق عبداالمير340670 144إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىايات يونس فاضل260226 145إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىضخ علي كامل107288 146إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىدعاء ناظم عبود533486 147إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىنبا محمد كاظم541796 148إعداديةالحسير

ي208649
ر11643النجفأننىشمس جعفر راضر 149إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىنور نجاح كاظم292124 150إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىمريم نارص عبد257129 151إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىهدى بشير ابراهيم208901 152إعداديةالحسير

فاطمة علي خضير256764
ر11643النجفأننى 153إعداديةالحسير



ر11643النجفأننىسخ  فاضل رحيم107321 154إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىاالء شامل مجيد533496 155إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىشهزنان كريم رحيم107304 156إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىنور عبدالعباس عبداالمير106911 157إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىنورالهدى حسن رزاق523613 158إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىفاطمة سعد جبار523438 159إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىشور جعفر حميد260419 160إعداديةالحسير

ر محمد حسون13623 ر11643النجفأننىبنير 161إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىزينب نبيل كريم523402 162إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىاشاء عباس عبداالمير104679 163إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىزهراء مؤيد عليوي256594 164إعداديةالحسير

ي201026 ر11643النجفأننىغدير سعد ناج  165إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىالزهراء رعد شكري258229 166إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىزينب علي وناس525621 167إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىرقية محسن شهيد522498 168إعداديةالحسير

ر258005 ر11643النجفأننىذكران صباح حسير 169إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىنرجس محمد مهدي262255 170إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىشاء مصطفر محمدجواد208625 171إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىحوراء سجاد شاكر208567 172إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىافراح عباس حسن258261 173إعداديةالحسير

ر مشتاق هادي256653 ر11643النجفأننىراجير 174إعداديةالحسير

 علي محمدرضا340123
ر ر11643النجفأننىبنير 175إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىقسمة حميد حسن189181 176إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىاكرام حميد هادي522569 177إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىديانا صالح عبد258081 178إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىنور فالح حسن98572 179إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىهبة قحطان محمد201044 180إعداديةالحسير

هاجر علي نارص256795
ر11643النجفأننى 181إعداديةالحسير

ر256781 زهراء علي عبدالحسير
ر11643النجفأننى 182إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىزهراء عيدالخالق محمد260436 183إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىابتسام عبدالباري محمد258382 184بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىزهرة فاضل عباس262567 185بكالوريوسالحسير

ر188352 ر11643النجفأننىوسن كاظم حسير 186بكالوريوسالحسير

ر340647 ر11643النجفأننىسهاد جابر عبدالحسير 187بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىانوار عباس محمد100397 188بكالوريوسالحسير

ر258306 حال علي حسير
ر11643النجفأننى 189بكالوريوسالحسير

ر11643النجفأننىازهار جودي هادي263141 190دبلومالحسير

ر11643النجفأننىنجالء حميد رداد208909 191إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىانصاف فرحان حجار105114 192إعداديةالحسير

ر حبيب478716 ر11643النجفأننىليل عبدالحسير 193إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىانغام عزيز محمد105200 194إعداديةالحسير

ر11643النجفأننىلمياء وحيد نارص100657 195إعداديةالحسير

ر لفته حافظ161605 ي طالب11644النجفذكرحسير 1دكتوراهعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحيدر فاضل عباس161594 2دكتوراهعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعدنان محسن عبود151131 3دكتوراهعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرسالم كاظم عبداالمير248006 4ماجستيرعلي بن ان 

ي552864
ي طالب11644النجفذكركرار طاهر راضر 5ماجستيرعلي بن ان 



ي طالب11644النجفذكرعالء جواد كاظم343122 6ماجستيرعلي بن ان 

ر جاهل247865 ي طالب11644النجفذكررافد ياسير 7ماجستيرعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحمد عبدالرزاق شهيد353101 8ماجستيرعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرنور هاشم محمدصادق343546 9ماجستيرعلي بن ان 

ي115131
ي طالب11644النجفذكراحمد شهيد راضر 10ماجستيرعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحيدر محمد عباس248273 11ماجستيرعلي بن ان 

 محمدعلي عبدالخالق469287
ي طالب11644النجفذكرمصطفر 12ماجستيرعلي بن ان 

ر كاظم247495 ي طالب11644النجفذكرحيدر حسير 13ماجستيرعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكركرار شاكر محمود469627 14ماجستيرعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحسام حبيب حسن293010 15ماجستيرعلي بن ان 

 علي رهيف68125
ر ي طالب11644النجفذكرحسير 16ماجستيرعلي بن ان 

ر354166 ي طالب11644النجفذكرصالح حسن حسير 17دبلوم عاليعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراياد جاسم محمد353779 18دبلوم عاليعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعدنان عبادي ربكان351975 19دبلوم عاليعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحيدر فرحان شعالن469613 20بكالوريوسعلي بن ان 

ر قهار عبد247649 ي طالب11644النجفذكرعبدالحسير 21بكالوريوسعلي بن ان 

ر كاظم348139 ي طالب11644النجفذكركاظم حسير 22بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرثمن هادي محمد247676 23بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمد عباس سعيد352572 24بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرهادي عباس جي 435010 25بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمرتضر جواد عبدالكاظم545727 26بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحمد طالب كاظم469659 27بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرسالم جادر جبار353586 28بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرجواد كاظم جمعة351787 29بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعالء حسن ركن121640 30بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرفليح حسن عبدالكريم347457 31بكالوريوسعلي بن ان 

ر عليوي خليل528304 ي طالب11644النجفذكرحسير 32بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحيدر عبودي حسن115104 33بكالوريوسعلي بن ان 

ر347608 ي طالب11644النجفذكرحميد محسن حسير 34بكالوريوسعلي بن ان 

ر عبدمحمد353317 ي طالب11644النجفذكرعالء عبدالحسير 35بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرصالح مهدي عبدعلي247777 36بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرشي  مدلول عباس247279 37بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكركاظم محمد عبدهللا530063 38بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكررائد زايد عبيد68339 39بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرفاضل خضير عباس121631 40بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراسعد جاسم داود347363 41بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعامر علوان محمد495993 42بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي محسن محمد247526 43بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراباذر فاهم محمد545768 44بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحمد حاكم فتنان469297 45بكالوريوسعلي بن ان 

ر حميد حسن347394 ي طالب11644النجفذكرحسير 46بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرصالح هادي صاحب533841 47بكالوريوسعلي بن ان 

ر528419 ي طالب11644النجفذكرانمار هادي حسير 48بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعالء يحنر باقر528057 49بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرهشام فوزي سلطان159376 50بكالوريوسعلي بن ان 

ر شالكة244680 ي طالب11644النجفذكرضياء عبدالحسير 51بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرفارس عبود علي347104 52بكالوريوسعلي بن ان 



ي طالب11644النجفذكرعباس كاطع مهدي347328 53بكالوريوسعلي بن ان 

ر عبداالمير528368 ي طالب11644النجفذكرعلي عبدالحسير 54بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرخالد هادي لفته469311 55بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحيدر حميد عبدهللا161603 56بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرزيد عبداالمير عبدالكاظم469279 57بكالوريوسعلي بن ان 

ي محسن146533
ي طالب11644النجفذكرحيدر ماسر 58بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعالء سوادي شبالوي347420 59بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراسامة هادي لفته161647 60بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحيدر كاظم جمعة247471 61بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعالء نجاح حميد239089 62بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرجمال عجيل فرحان68287 63بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحمد جميل خضير528184 64بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعبدعلي خلف محسن247490 65بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرقاسم عبداالمير مكي527984 66بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعماد عطية شهد152732 67بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي غالب محسن343119 68بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي سعود هادي347319 69بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرذوالفقار صباح حميد555887 70بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمؤيد صادق زغير347125 71بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمد سعد خضير347157 72بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحيدر حميدان عويد469586 73بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراركان طالب هودان59476 74بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراياد كاظم جاسم68514 75بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحسن محمد سلمان528220 76بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمد ياش جميل65705 77بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحيدر مرتوب محسن528346 78بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرفاضل كريم كاظم161569 79بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكركرار رائد علي545735 80بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعبدالمحسن عبدالكاظم بجاي347674 81بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي طارق موس68350 82بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرسامر عبدالزهرة محسون246208 83بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرنارص جبار نارص528173 84بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرجواد شاكر كاظم135918 85بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكركاظم ابراهيم جبار153546 86بكالوريوسعلي بن ان 

ر469303 ي طالب11644النجفذكرفراس طارق امير 87بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرسعد ابراهيم جبار135373 88بكالوريوسعلي بن ان 

غام حمزة عيدان545852 ي طالب11644النجفذكررصر 89بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمنتظر حيدر طاهر528002 90بكالوريوسعلي بن ان 

ر عادل خضير347632 ي طالب11644النجفذكرامير 91بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي والي حمزة351836 92بكالوريوسعلي بن ان 

ر115126 ي طالب11644النجفذكراحمد صالح حسير 93بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرفائق عبادي منذور153348 94بكالوريوسعلي بن ان 

 ماجد عبداالمير343140
ي طالب11644النجفذكرمصطفر 95بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعامر هادي محمود121642 96دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرنزار جبار صادق159071 97دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكررعد حمود شاكر239752 98دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرفرحان وحيد عبد244259 99دبلومعلي بن ان 



ي طالب11644النجفذكررائد حسن ركن121653 100دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعدي ابراهيم جاسب347113 101دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكربشير شالكة جابر247151 102دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراسامه عبداالمير حمزه247503 103دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي خيون محمد63239 104دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرسليم ناظم اسماعيل528453 105دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعمار مشكور محمد120140 106دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكريحنر شهيب مرعيد161535 107دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحمد جاسم داود469499 108دبلومعلي بن ان 

ر343647 ي طالب11644النجفذكراحمد رحيم حسير 109دبلومعلي بن ان 

ر طارش68178 ي طالب11644النجفذكرعدي عبدالحسير 110دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرسالم لفته طالب161579 111دبلومعلي بن ان 

ي جاسم353528 ي طالب11644النجفذكروميض ناج  112دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرزهير كريم جاسم528366 113دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرشهيد كاظم عبود347258 114دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمود لفته حمد545754 115دبلومعلي بن ان 

ر عبود ظاهر528039 ي طالب11644النجفذكرحسير 116دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعباس محسن شناوة247766 117دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرالسعد نجم كاظم469378 118دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعماد جابر مطلب469680 119دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحمد رحيم بروش528311 120دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكريوسف صادق جعفر469319 121دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمثقال عبدالجواد متعب347268 122دبلومعلي بن ان 

ر عبدالزهرة115077 ي طالب11644النجفذكرفاضل حسير 123دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحيدر غانم شهيد528510 124دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرارشد يحنر احمد528082 125دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكروسام ماجد زايد469445 126دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعبدهللا محمد عجة343128 127دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراسعد يحنر احمد496050 128دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمهند جفات عباس158713 129دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحمد كاظم عبيد119272 130دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرقاسم حائر كحيط528091 131دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرامير فالح حسن247517 132دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعقيل رحيم كاظم347442 133دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحمد محسن شعالن247201 134دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمسلم حازم شاكر352148 135دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمنتظر رزاق سلمان121621 136دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحيدر بيان جاسم247535 137دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرفاضل مدلول ارحيم347416 138دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي عادل خضير347653 139دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحامد شمران جي 528375 140دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحبيب حمودي مهدي347291 141دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحمد عبداالمير مكي347526 142إعداديةعلي بن ان 

ر عبداالمير عبدالحسن528070 ي طالب11644النجفذكرعبدالحسير 143إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحيدر عبدالمهدي عبدالرضا161597 144إعداديةعلي بن ان 

ي528437 ي طالب11644النجفذكررضوان عبدالكاظم زاج  145إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحسن هادي محمد68326 146إعداديةعلي بن ان 



ي طالب11644النجفذكرمكي كاظم هادي247195 147إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي عبدالرحيم حمد247825 148إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمد كريم حسن154479 149إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكررائد عبدالصاحب محمدحسن347411 150إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمالك حيدر مالك343512 151إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكررضا محمد طه527960 152إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكركرار عباس تكي247443 1ماجستيرعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي شهيد كاظم351924 2ماجستيرعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمصطفر رافت حاتم161553 3ماجستيرعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمصطفر هادي كريم158374 4بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحيدر اياد رشيد146082 5بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكركرار طارق كاظم528064 6بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي فاهم محمد347275 7بكالوريوسعلي بن ان 

ر داخل68444 ي طالب11644النجفذكركرار عبدالحسير 8بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرياش صالح حسن386811 9بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرسيف حمزة عيدان545829 10بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرخالد طه جابر528192 11بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمنتظر هادي كريم158643 12بكالوريوسعلي بن ان 

ر495991 ر عالء محمدحسير ي طالب11644النجفذكرحسنير 13بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرجواد كاظم فرهود353495 14بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمهند بشارة بربوش121262 15بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرزيد طالب صباح533887 16بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعالء رعد عبدزيد152256 17بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحسام اياد بشبوش239385 18بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحازم محمد عبدهللا119383 19بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمرتضر مجيد عبدالواحد242230 20بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمهند حياوي داخل495981 21بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعمار خالد جي 152927 22بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرغزوان كاظم عبدالعباس68410 23بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمهند عبدالقادر فرحان469519 24بكالوريوسعلي بن ان 

ر نوري347546 ي طالب11644النجفذكرسجاد حسير 25بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراسامة فالح مهدي528784 26بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكركرار حسن محمد545791 27بكالوريوسعلي بن ان 

ر527954 ي طالب11644النجفذكرفالح كاظم حسير 28بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرامير موس كريم527992 29بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعباس صاحب هيجل150776 30بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراسامة نعمان مهدي161640 31بكالوريوسعلي بن ان 

ر135367 ي طالب11644النجفذكرصفا مهدي تمكير 32بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمنتظر فارس صباح528430 33بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعبدالحسن عبدالجليل خليل150839 34بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحسن صباح نارص161610 35بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرايرس زاهد بنية343093 36بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرزهير رافت حاتم495985 37بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمهدي صاحب شيال158673 38بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمد رحيم متعب347435 39بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرقاسم صالح نارص239029 40بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرفاضل طارق كاظم528018 41بكالوريوسعلي بن ان 



ي528417
ي طالب11644النجفذكركرار نعيم حسونر 42بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرفارس كاظم جواد247840 43بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمهند حمزة كاظم161551 44بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي رزاق عجىمي152381 45بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرازهر خضير عباس238972 46بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكركرار كطران مجارح495979 47بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحمد عبداالمير صاحب347306 48بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمنتظر محمد شهيد121619 49بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحيدر طالب ربيع146268 50بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحسن جاسب كتاب541870 51بكالوريوسعلي بن ان 

 علي جبار496049
ر ي طالب11644النجفذكرحسير 52بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمهند حسن غازي239012 53بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمد عبدالجليل فاضل343484 54بكالوريوسعلي بن ان 

ي محمد470264  مير
ي طالب11644النجفذكرمصطفر 55بكالوريوسعلي بن ان 

ر152438 ي طالب11644النجفذكرعلي صالح حسير 56بكالوريوسعلي بن ان 

ر قهار247705 ي طالب11644النجفذكرامير عبدالحسير 57بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي وليد حميد247859 58بكالوريوسعلي بن ان 

ي شالكة145391
ي طالب11644النجفذكرحسن هانر 59بكالوريوسعلي بن ان 

ي243805
ر
ي طالب11644النجفذكرعلي محسن صاق 60بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي حسن عزالدين470217 61بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرهشام كاظم عبداالمير67593 62بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرنعمة عبدالجواد فليح159143 63بكالوريوسعلي بن ان 

ر كاظم145607 ر عبدالحسير ي طالب11644النجفذكرحسير 64بكالوريوسعلي بن ان 

ر خشان121315 ي طالب11644النجفذكرميثم عبدالحسير 65بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمثنر هادي مالك244275 66بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكروسام قاسم صاحب121480 67بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحمد صالح مهدي528011 68بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمد عبدعلي عبداالمام68166 69بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمسلم عيىس كاطع347345 70بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرجميل فائق جميل119376 71بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراصف حكيم فرحان119286 72بكالوريوسعلي بن ان 

ر طرفه152320 ي طالب11644النجفذكرعلي حسير 73بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمنتظر منذر زاهد347481 74بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكريوسف حليم داخل237959 75بكالوريوسعلي بن ان 

ر135358 ي طالب11644النجفذكرفارس قاسم عبدالحسير 76بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمرتضر هادي كريم161558 77بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعبدهللا نجم سلمان151055 78بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكركرار اياد كريم153725 79بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمد نمير عبودي525231 80بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعبدالهادي فالح مهدي528789 81بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكروليد عيدان كريم469621 82بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمنتظر عبداالمير عبدمسلم158551 83بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمد فري    ح طيار247835 84بكالوريوسعلي بن ان 

ر حميد حرجان352991 ي طالب11644النجفذكرحسير 85بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحمد منادي حمدان247175 86بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمنتظر علي حميد115050 87بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكربسام ثامر شعيل244235 88بكالوريوسعلي بن ان 



 علي عبد247849
ي طالب11644النجفذكرمصطفر 89بكالوريوسعلي بن ان 

ر كاظم154285 ي طالب11644النجفذكرمحمد عبدالحسير 90بكالوريوسعلي بن ان 

ر منشد528779 ي طالب11644النجفذكرعلي عبدالحسير 91بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراسماعيل هندول نومان59753 92بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعالء احمد كاظم119946 93بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحمد عباس كريم59316 94بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرامير عباس جميل469283 95بكالوريوسعلي بن ان 

ر عباس حمود495972 ي طالب11644النجفذكرحسير 96بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمد ضياء نوماس353858 97بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراسعد فرهود عباس59630 98بكالوريوسعلي بن ان 

ر نوري68368 ي طالب11644النجفذكرعمار حسير 99بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكروائل صالح لطيف528013 100بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرامير عباس كاظم528044 101بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرفالح منادي حمدان68431 102بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحمد رفعت كزار527999 103بكالوريوسعلي بن ان 

ي121624 ي طالب11644النجفذكرمحمد عبداالمير ناج  104بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرجعفر مسلم محمدعلي347402 105بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعبدهللا عباس عادل247163 106بكالوريوسعلي بن ان 

ر كاظم مهدي119455 ي طالب11644النجفذكرحسير 107بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرباقر جعفر عبود135819 108بكالوريوسعلي بن ان 

ر عبد527995 ي طالب11644النجفذكرحسن حسير 109بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرسيف جبار رشيد347377 110بكالوريوسعلي بن ان 

ر رحيم عباس121657 ي طالب11644النجفذكرحسير 111بكالوريوسعلي بن ان 

ر248045 ر صباح حسير ي طالب11644النجفذكرحسير 112بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمصطفر فيصل محمد247465 113بكالوريوسعلي بن ان 

 علي نعمة343112
ر ي طالب11644النجفذكرحسنير 114بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي كاظم شهيد152531 115بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي هادي لفته352859 116بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحسن سعود هادي353355 117بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمرتضر محمد عبدالسادة533870 118دبلومعلي بن ان 

ي عبدعون216397
ي طالب11644النجفذكرامير راضر 119دبلومعلي بن ان 

ر عبدالسادة عبدالخضر121661 ي طالب11644النجفذكرحسير 120دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي عبدالرضا نارص528445 121دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرصفاء عبدالخالق مهدي150681 122دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمد فرحان رطان528393 123دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرزياد عبدالقادر فرحان469471 124دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرخضر محمد اسماعيل247871 125دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعالء عبدالخالق مهدي152287 126دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكربشير عبدالسادة فجر528003 127دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرميثاق جاسب نعيثل135351 128دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرياش عبداالمير حمزه247953 129دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعباس محمد شهيد247652 130دبلومعلي بن ان 

ر جواد528458 ي طالب11644النجفذكرعلي محمدحسير 131دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراثير عبداليمة عبدالكاظم347354 132دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي رعد عبدزيد63583 133دبلومعلي بن ان 

ر كريم146987 ي طالب11644النجفذكررضا حسير 134دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحمد محمود محمد353972 135دبلومعلي بن ان 



ي طالب11644النجفذكرازهر ربيع مرمن161649 136دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرابراهيم سلمان ناهي247421 137دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمرتضر عباس تكي247181 138دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرامير سعد محمد115121 139دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحمد لفته طالب533840 140دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرفارس عبدالكريم فارس153071 141دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعالء فرات طالب354202 142دبلومعلي بن ان 

ي خضير527998
ي طالب11644النجفذكرخضير حسونر 143دبلومعلي بن ان 

ر242827 ي طالب11644النجفذكرمسلم حامد عبدالحسير 144دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمد نعمه بخيت247680 145دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحسام حيدر مالك239522 146دبلومعلي بن ان 

ر منصور هويدي528077 ي طالب11644النجفذكرحسنير 147دبلومعلي بن ان 

 علي نعمه495989
ي طالب11644النجفذكرمرتضر 148دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكريوسف طه عبدالوهاب159495 149دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحمد زهير موس353130 150دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمود حميد جي 242294 151دبلومعلي بن ان 

ي نعمة549883 ي طالب11644النجفذكرزمن مير 152دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي كريم كاظم161577 153دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرامير جابر موس528166 154دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرصاحب عزيز نارص347553 155دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي هادي جاسم248019 156دبلومعلي بن ان 

ه528005 ي طالب11644النجفذكرعلي عبد عي  157دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكريوسف خضير عباس161531 158دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكركرار فاضل عباس556769 159دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمشعان رمضان جبار157984 160إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي محمد طه528387 161إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحمد حيدر فرحان353749 162إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمنتض منذر زاهد354243 163إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحسن هادي شهد135989 164إعداديةعلي بن ان 

 مكي كاظم470270
ي طالب11644النجفذكرمصطفر 165إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكررضا سالم عبد147120 166إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعباس وليد صاحب247156 167إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمدجعفر صاحب شيال157744 168إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحيدر محسن شعالن238224 169إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمدعلي حسن يحنر247998 170إعداديةعلي بن ان 

ي115088
ي طالب11644النجفذكرعلي محمد حسونر 171إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحيدر حبيب كطان119509 172إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمد فرهود عباس154351 173إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحسن فالح صيهود528127 174إعداديةعلي بن ان 

ر161575 ي طالب11644النجفذكرغضنفر جاسم حسير 175إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرزيد علي نعمة353166 176إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمدباقر محمد يوسف525935 177إعداديةعلي بن ان 

ر158079 ي طالب11644النجفذكرمسلم جاسم حسير 178إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمدحيدر حميد محسن238281 179إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحمد جاسم محمد58572 180إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمرتضر رسول نور353430 181إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعبدهللا حيدر جواد150890 182إعداديةعلي بن ان 



ي طالب11644النجفذكرعلي محمد شاكر528006 183إعداديةعلي بن ان 

ي منصور135935 ي طالب11644النجفذكرحسام محين  184إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحميد مجيد رحيم145825 185إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرموس خالد حنون347340 186إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي كريم كامل528448 187إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرنور عظيم زايد347297 188إعداديةعلي بن ان 

ر عبود527952 ي طالب11644النجفذكرمرتضر حسير 189إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرغدير عبداالمير عبدمسلم120193 190إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكريحنر سعد عطية121569 191إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعمران طري  هل عبدهللا469646 192إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمؤمل اياد رشيد158776 193إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرخالد ماجد مناهي528071 194إعداديةعلي بن ان 

ر فالح صيهود528102 ي طالب11644النجفذكرحسير 195إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرجاسم محمد جبار135893 196إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرامجد جاسم محمد135732 197إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحسن علي جبار527994 198إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكركاظم جواد فاضل237907 199إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكروائل بالسم هبان354333 200إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرماجد خليل جبار120268 201إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمدرضا احمد محمد528421 202إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي محمد رحيم64211 203إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعباس ياش جميل528722 204إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرفؤاد عبدهللا نذير469336 205إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي محمد ظاهر152653 206إعداديةعلي بن ان 

غام عبداالمير جبار161590 ي طالب11644النجفذكررصر 207إعداديةعلي بن ان 

ر533879 ي طالب11644النجفذكرعلي ضمير حسير 208إعداديةعلي بن ان 

ر150570 ي طالب11644النجفذكرسيف علي حسير 209إعداديةعلي بن ان 

ر عباس جاسم115110 ي طالب11644النجفذكرحسنير 210إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمد عباس فاضل154160 211إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعباس فاضل مسلم119942 212إعداديةعلي بن ان 

ي شالكة145762
ر هانر ي طالب11644النجفذكرحسير 213إعداديةعلي بن ان 

 علي347241
ر ي طالب11644النجفذكركاظم حسير 214إعداديةعلي بن ان 

ر كاظم خطاب239607 ي طالب11644النجفذكرمحمدحسير 215إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمد طارق موس161561 216إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرامير جواد عبدالكاظم552761 217إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمصطفر طالب كريم528425 218إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكررضا وسام كاظم238447 219إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرهيثم سجاد هادي545709 220إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرجعفر محمدموس عبدالصاحب354359 221إعداديةعلي بن ان 

ر527971 ر زهير حسير ي طالب11644النجفذكرحسير 222إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرسجاد ستار سلمان528084 223إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكروسام اياد ناظم496048 224إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمصطفر قاسم كشكوش347623 225إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحيدر جعفر صادق146180 226إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمرتضر حسن صالح347583 227إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحسن حمزة زغير121656 228إعداديةعلي بن ان 

ر528107 ر حيدر حسير ي طالب11644النجفذكرحسير 229إعداديةعلي بن ان 



ي طالب11644النجفذكراحمد كريم هادي135564 230إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمسلم عقيل فاضل343467 231إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي ضياء نوماس495977 232إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرزيد علي حنون470231 233إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمهند كاظم عبداالمير65925 234إعداديةعلي بن ان 

ر ابراهيم شاكر147705 ي طالب11644النجفذكرحسنير 235إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرذوالفقار شاكر عباس528372 236إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرامير ماجد عبداالمير470222 237إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي كاظم عبداالمير64057 238إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرحسن هادي كريم136036 239إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمرتضر محمد يوسف525926 240إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحمد انمار هادي528379 241إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكربالل عبدالمجيد فاضل161611 242إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي قاسم عبد527996 243إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحمد حسن محمد58811 244إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحمد داخل عبود247788 245إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمد فاضل حسن528362 246إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرسجاد علي فاهم62564 247إعداديةعلي بن ان 

 علي اسماعيل469290
ر ي طالب11644النجفذكرحسير 248إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرزكريا عادل هاشم147224 249إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرزيد كاظم مهدي119597 250إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي فالح هادي353045 251إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحسان عبدالكاظم صحيو135509 252إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمنتظر اياد كريم158443 253إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعبدالصاحب عقيل كاظم135363 254إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمد ثابت كاظم153845 255إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحمد عبدالسادة كاظم495975 256إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمد رائد حسن120299 257إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرامجد زهير نجاح469653 258إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرفارس عبداالمير حسن414786 259إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرزينالعابدن عاد نعمة61858 260إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمد باقر حسن528447 261إعداديةعلي بن ان 

ر352618 ي طالب11644النجفذكراحمد رحيم ياسير 262إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحمد اياد رشيد135541 263إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعلي اياد جميل528515 264إعداديةعلي بن ان 

 علي خضير145649
ر ي طالب11644النجفذكرحسير 265إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراحمد عبدالقادر فرحان469466 266إعداديةعلي بن ان 

ر354344  ناظم حسير
ي طالب11644النجفذكرمصطفر 267إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمنتظر عدنان نارص158590 268إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكريوسف حيدر نعمة247688 269إعداديةعلي بن ان 

ر عليوي528008 ي طالب11644النجفذكرعلي حسير 270إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراكرم عباس علي528140 271إعداديةعلي بن ان 

ر احمد كامل119414 ي طالب11644النجفذكرحسير 272إعداديةعلي بن ان 

يف352673 ي طالب11644النجفذكرحسن رسول شر 273إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرامير شي  مدلول119339 274إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمصطفر اياد كريم158157 275إعداديةعلي بن ان 

 علي عبداالمير528505
ر ي طالب11644النجفذكرحسير 276إعداديةعلي بن ان 



ي طالب11644النجفذكرسالم حسن محمد469327 277إعداديةعلي بن ان 

ر عبدهللا عبدالزهره238269 ي طالب11644النجفذكرحسنير 278إعداديةعلي بن ان 

ر لفته159397 ي طالب11644النجفذكرهمام حسير 279إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراياد عطيه شهد161623 280ماجستيرعلي بن ان 

ر عبدالحسن161581 ي طالب11644النجفذكرعدي حسير 281دبلوم عاليعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمشعل جحيش مرهون528426 282بكالوريوسعلي بن ان 

ر161586 ي طالب11644النجفذكرعبدهللا غافل حسير 283بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرفارس صباح كطوف528477 284بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكروسام صالح بنية58152 285بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرجواد سعدون جاسم119365 286بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعامر ارحيم عباس496051 287بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرزهير جليل عبدالرضا115096 288بكالوريوسعلي بن ان 

ر شالكة353952 ي طالب11644النجفذكرعالء عبدالحسير 289بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمعن هادي محمد247657 290بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحسن توية عيدان115053 291بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرمحمدموس عبدالصاحب حسن354314 292بكالوريوسعلي بن ان 

ر528199 ي طالب11644النجفذكرطه جابر عبدالحسير 293دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرزهير موس محمدعلي353243 294دبلومعلي بن ان 

ر جياد247801 ي طالب11644النجفذكرجبار حسير 295دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعباس دعبول بدر63143 296دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرصباح سالم حميدي246100 297دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرفائق جميل جي 121629 298دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرعمار محمد صادق121637 299دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكراكرم فاضل عبدالباري521780 300دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرطارق موس عبدالرضا239349 301إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفذكرفاضل حمزة عبيد247436 302إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىشهلة عباس كاظم353928 1ماجستيرعلي بن ان 

ر موس347503 ي طالب11644النجفأننىجنان عبدالحسير 2ماجستيرعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىامال كاظم مهدي60482 3ماجستيرعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىضفاف هادي حسن245459 4ماجستيرعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىدعاء مهدي عبدالكاظم528137 5دبلوم عاليعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىفاطمة نعمة عودة161565 6بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىيرسى فاضل علي343559 7بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىنادية كاظم عبيد528288 8بكالوريوسعلي بن ان 

ر محسن557250 ي طالب11644النجفأننىبثينة حسير 9بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىنرسين محمدعلي خضير527989 10بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىخولة عبيد كاظم545748 11بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىشيماء غالب عباس495974 12بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىشور حسن حسن347521 13بكالوريوسعلي بن ان 

ر جاهل521878 ي طالب11644النجفأننىزهراء ياسير 14بكالوريوسعلي بن ان 

ي محمد528045
ي طالب11644النجفأننىعفاف راضر 15بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىانوار عبد سلمان247189 16بكالوريوسعلي بن ان 

ة مهدي سلمان528048 ي طالب11644النجفأننىامير 17بكالوريوسعلي بن ان 

 علي238260
ر ي طالب11644النجفأننىعلياء حسير 18بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىلىم منصور كاظم121628 19بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىاقبال محسن كريم495973 20بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىزينب علي عبدالزهرة347537 21بكالوريوسعلي بن ان 



ي طالب11644النجفأننىشيماء مسيلم عبد354227 22بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىميثاق محمد طه528032 23بكالوريوسعلي بن ان 

ازل علي رشيد469369
ي طالب11644النجفأننى 24بكالوريوسعلي بن ان 

ي343405 ي طالب11644النجفأننىسماح عبداالمير ناج  25بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىعلياء عارف محمد247112 26بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىرنا كريم كاظم247106 27بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىصفا زهير جليل352255 28بكالوريوسعلي بن ان 

ر62054 ي طالب11644النجفأننىزينب حامد عبدالحسير 29بكالوريوسعلي بن ان 

ر247127 ي طالب11644النجفأننىزهراء سمير حسير 30بكالوريوسعلي بن ان 

ر545780 ي حسير ي طالب11644النجفأننىاسماء ناج  31بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىيرسى محمد طه528030 32بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىاشاء هادي نعمة549898 33بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىاالء هادي نعمة161629 34بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىدعاء سالم بخيت545850 35بكالوريوسعلي بن ان 

ر عبد352387 ي طالب11644النجفأننىنور حسير 36بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىرواء رشيد عبدالمحسن528152 37بكالوريوسعلي بن ان 

ي اسماعيل528350
ي طالب11644النجفأننىانوار حف  38بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىانمار عبادي محمد352176 39بكالوريوسعلي بن ان 

هبة علي رشيد469345
ي طالب11644النجفأننى 40بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىنىه ناظم كامل161537 41بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىاشاء حيدر رحيم549383 42بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىدعاء ماجد عبداالمير343152 43بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىزهراء مهدي كامل528054 44بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىرفل سليم ناظم528416 45بكالوريوسعلي بن ان 

فيحاء علي رشيد469356
ي طالب11644النجفأننى 46بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىضخ محمد كاظم121644 47بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىدجله ناظم عبدهللا528035 48دبلومعلي بن ان 

هيفاء سامي كاظم242469
ي طالب11644النجفأننى 49دبلومعلي بن ان 

ر469670 ي طالب11644النجفأننىنوال حمزة حسير 50دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىعذراء محمد عبيس469665 51دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىاخالص محمدصالح جعفر238334 52دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىسعاد كاطع حسن247214 53دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىحوراء ناظم شنجار343589 54دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىفيحاء رحيم عبد153447 55دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىرشا عبدالرضا رحيم533857 56دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىميسان عبدالحر كاظم237858 57دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىفريال حاتم سلمان247796 58دبلومعلي بن ان 

ر جواد353558 ي طالب11644النجفأننىعال عبدالحسير 59دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىاشواق زايد عبيد247691 60دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىمنار محسن شهيد528037 61دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىهدى عماد عطية469457 62دبلومعلي بن ان 

ر جاهل561713 ي طالب11644النجفأننىاشواق ياسير 63دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىحال كامل نور121662 64دبلومعلي بن ان 

ر550042 ي طالب11644النجفأننىشذى ابراهيم امير 65دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىغسق حكيم فرحان67694 66دبلومعلي بن ان 

ر157858 ي طالب11644النجفأننىمريم جاسم حسير 67دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىفاطمة صالح مهنة351738 68دبلومعلي بن ان 



ي طالب11644النجفأننىانذار فرحان شعالن528276 69إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىانسام معن جابر470254 70إعداديةعلي بن ان 

ر عبد347499 ي طالب11644النجفأننىهدى حسير 71إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىمها جاسب كتاب242784 72إعداديةعلي بن ان 

ي237881
ي طالب11644النجفأننىابتسام محمد راضر 73إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىذكرى نض جبار146761 1بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىسلىم فري    ح طيار147848 2بكالوريوسعلي بن ان 

ر533874 ي طالب11644النجفأننىنور رسول ياسير 3بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىزهراء كاظم جاسم194907 4بكالوريوسعلي بن ان 

ر115118 ي طالب11644النجفأننىايمان فاضل حسير 5بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىنورس سالم دوي    ج469684 6بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىفاطمة محمد مطرود120217 7بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىزهراء ماجد عبدالحميد147338 8بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىنور كاظم خطاب347666 9بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىشيماء فري    ح طيار150647 10بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىمنار محمدجواد عبدالرضا247733 11بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىحوراء صادق زغير146047 12بكالوريوسعلي بن ان 

ى رفعت محمد135832 ي طالب11644النجفأننىبرسر 13بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىفضاء فيصل غزاي386828 14بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىديانا باسم وحيد146724 15بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىزهراء يحنر عبدزيد61445 16بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىعبير لطيف كاظم347614 17بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىرغد عبدمسلم عبيد237974 18بكالوريوسعلي بن ان 

ي عبدعون247458
ي طالب11644النجفأننىزينب راضر 19بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىاشاء عالوي عبدزيد68547 20بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىتغريد عباس كاظم347488 21بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىهبة فالح هادي353071 22بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىحوراء حمد خضر135380 23بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىزينب جمال علي528358 24بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىامل فري    ح طيار135768 25بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىزينب عالوي شناوة469675 26بكالوريوسعلي بن ان 

انغام علي جابر60670
ي طالب11644النجفأننى 27بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىدعاء شهيد عبدهللا237894 28بكالوريوسعلي بن ان 

ر خالد دهش347899 ي طالب11644النجفأننىبنير 29بكالوريوسعلي بن ان 

ر جليل عبداالمير61189 ي طالب11644النجفأننىحنير 30بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىصفا جاسم محمد121647 31بكالوريوسعلي بن ان 

ر247668 ي طالب11644النجفأننىفيحاء محمدرضا حسير 32بكالوريوسعلي بن ان 

ر قهار247810 ي طالب11644النجفأننىاشاء عبدالحسير 33بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىنورالهدى منذر زاهد343097 34بكالوريوسعلي بن ان 

ي كاظم مهدي119295
ي طالب11644النجفأننىامانر 35بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىحنان نزار كزار68104 36بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىرؤى عبدالصاحب محمدحسن469475 37بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىرشا عادل هاشم161593 38بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىنور عادل هاشم161547 39بكالوريوسعلي بن ان 

ر بخيت مسلم533858 ي طالب11644النجفأننىبنير 40بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىزهراء جميل احمد443295 41بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىمنر ظاهر محسن65751 42بكالوريوسعلي بن ان 



ي طالب11644النجفأننىوفاء مهدي عبدالكاظم528115 43بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىنور باسم عبداالمير470245 44بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىاسماء طارق كاظم527946 45بكالوريوسعلي بن ان 

ر528024 ي طالب11644النجفأننىزهراء حيدر حسير 46بكالوريوسعلي بن ان 

نجود علي حسن495987
ي طالب11644النجفأننى 47بكالوريوسعلي بن ان 

غفران علي عبدالواحد533867
ي طالب11644النجفأننى 48بكالوريوسعلي بن ان 

غفران تركي مخيف115082
ي طالب11644النجفأننى 49بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىاحالم خالد دهش325145 50بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىزينة جبار صادق352438 51بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىزينب فليح حسن347448 52بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىمروه محسن علوان502337 53بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىوفاء عبدالحمزة عبدالكاظم121509 54بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىمالذ كريم حسن528318 55بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىبان صالح هادي135822 56بكالوريوسعلي بن ان 

حوراء علي عبدالواحد242205
ي طالب11644النجفأننى 57بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىزينب حسن عزالدين469307 58بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىسناء يوسف عبدهللا135370 59بكالوريوسعلي بن ان 

ر238401 ي طالب11644النجفأننىنبا شعبان ياسير 60بكالوريوسعلي بن ان 

ي354015
ي طالب11644النجفأننىزينب سليم شونر 61بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىنرسين عباس مهدي245601 62بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىمنر عبدالحر موس343087 63بكالوريوسعلي بن ان 

ر فاروق جعفر469689 ي طالب11644النجفأننىبنير 64بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىنبا يحنر عبدزيد68147 65بكالوريوسعلي بن ان 

ر469294 ي طالب11644النجفأننىنور عبدالكريم ياسير 66بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىزينب فري    ح طيار135376 67بكالوريوسعلي بن ان 

ر رحيم متعب347250 ي طالب11644النجفأننىبنير 68بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىازهار جواد ذياب469567 69بكالوريوسعلي بن ان 

ر238945 زهراء علي عبدالحسير
ي طالب11644النجفأننى 70بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىرنا عبدالسجاد عبود247697 71بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىزهراء ميثم جاسم533869 72بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىزهراء جاسم محمد147273 73بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىخلود جاسم عجة146649 74بكالوريوسعلي بن ان 

ر عنون347596 ي طالب11644النجفأننىمها حسير 75بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىمروة جاسم محمد135354 76بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىنوار رحيم عبد161549 77بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىايمان محمد رحيم60935 78بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىميالد منذر زاهد354270 79بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىاحالم حليم فاهم135530 80بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىرؤى رزاق صاحب119547 81بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىابتسام يوسف عبدهللا343101 82بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىاديان نجم عبدهللا237942 83بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىفاطمه لطيف كاظم247131 84بكالوريوسعلي بن ان 

ر68268 ي طالب11644النجفأننىابتهال حامد عبدالحسير 85بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىعلياء عبدهللا عبدالزهرة247744 86بكالوريوسعلي بن ان 

ر صاحب دهيم145897 ي طالب11644النجفأننىحنير 87بكالوريوسعلي بن ان 

ان فاضل حسن527950 ي طالب11644النجفأننىنير 88بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىانمار قاسم هبان528398 89بكالوريوسعلي بن ان 



ر صاحب دهيم135851 ي طالب11644النجفأننىبنير 90بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىايالف عبدالمجيد فاضل161618 91بكالوريوسعلي بن ان 

ر121618 ي طالب11644النجفأننىهديل شعبان ياسير 92بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىحوراء زهير موس352767 93بكالوريوسعلي بن ان 

ر حمزة62783 ي طالب11644النجفأننىشهالء حسير 94بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىريام سليم ناظم528052 95بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىلطيفة ظاهر محسن65341 96بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىاشاء داخل عبد352509 97بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىمنال هادي حسن343454 98بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىجيهان نجم عبدهللا237946 99بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىزهراء حافظ عبد343418 100دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىزهراء كريم عطية533872 101دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىايناس عبدالكريم فارس135805 102دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىروى زهير حاتم528330 103دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىوداد حميد عباس159430 104دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىرواء ماجد عبداالمير343179 105دبلومعلي بن ان 

ر119483 ي طالب11644النجفأننىحوراء عدنان عبدالحسير 106دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىنور عماد عبيد68233 107دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىزينب هادي كاظم68190 108دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىخلود كاظم جمعة247218 109دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىفاطمة فارس صباح528028 110دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىدعاء فليح حسن347461 111إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىفاطمة ياش كاظم354148 112إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىعال ضياء عبداالمير343163 113إعداديةعلي بن ان 

ر كني 528022 ي طالب11644النجفأننىنرجس عبدالحسير 114إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىهدى قاسم عبداالمير343502 115إعداديةعلي بن ان 

زهراء اكمال عبدعلي533876
ي طالب11644النجفأننى 116إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىنورالهدى عامر نعمة161543 117إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىنرجس محمد مطرود121380 118إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىزينب عبدالحمزة عبدالجليل469605 119إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىايمان رسول كاظم68482 120إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىضخ علي عبد119890 121إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىضخ عايد عباس62896 122إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىغدير وسام كاظم528172 123إعداديةعلي بن ان 

شهد مكي كاظم247196
ي طالب11644النجفأننى 124إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىحنان فليح حسن527941 125إعداديةعلي بن ان 

ر قهار238994 ي طالب11644النجفأننىمروه عبدالحسير 126إعداديةعلي بن ان 

ر528061 ي طالب11644النجفأننىزينب علي حسير 127إعداديةعلي بن ان 

ي353824
ي طالب11644النجفأننىزينب ماجد حسونر 128إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىعلياء فالح حسن347384 129إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىسارة زهير موس352957 130إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىمريم ثائر عبداليمة352482 131إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىايمان محسن شعالن528046 132إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىهاجر دريس رواك238211 133إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىزينب حشف حمدان347587 134إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىسخ  وجعان فرج527949 135إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىزينب داخل عبود115092 136إعداديةعلي بن ان 



ر527981 انهار علي حسير
ي طالب11644النجفأننى 137إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىزينب هادي محيل119628 138إعداديةعلي بن ان 

ر469298 ي طالب11644النجفأننىنبا فاضل امير 139إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىنور فالح حسن469274 140إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىغفران يحنر عبدزيد64935 141إعداديةعلي بن ان 

ر194906 ي طالب11644النجفأننىزهراء حسن حسير 142إعداديةعلي بن ان 

ي353894
ي طالب11644النجفأننىنورالهدى ماجد حسونر 143إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىشذى هيثم عدنان528272 144إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىنور مهدي صالح161539 145إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىفاطمة سالم عبد469484 146إعداديةعلي بن ان 

ر قهار528323 ق عبدالحسير ي طالب11644النجفأننىاستي  147إعداديةعلي بن ان 

ز244354 ي طالب11644النجفأننىهدى ماجد جفير 148إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىحوراء عادل محمود347367 149إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىهدى موس محمد439263 150إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىبتول فالح حسن469277 151إعداديةعلي بن ان 

ر حيدر طاهر352306 ي طالب11644النجفأننىبنير 152إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىزهراء محمد جبار135377 153إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىنبا محمد عبيس158820 154إعداديةعلي بن ان 

ر ياش كاظم354071 ي طالب11644النجفأننىحنير 155إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىنرجس هادي رحيم158896 156إعداديةعلي بن ان 

مريم مهدي علي242635
ي طالب11644النجفأننى 157إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىسخ  محمد عبدالعباس528521 158إعداديةعلي بن ان 

 ضياء عبداالمير343171
ي طالب11644النجفأننىتف  159إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىزهراء مهدي رحيم147455 160إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىحوراء جاسم محمد145977 161إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىفاطمة هادي سمير528157 162إعداديةعلي بن ان 

ر545703 ي طالب11644النجفأننىاية قاسم عبدالحسير 163إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىسخ  سالم بخيت528080 164إعداديةعلي بن ان 

ر115005 ر عدنان عبدالحسير ي طالب11644النجفأننىبنير 165إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىضخ عبدالحمزة عبدالكاظم119845 166إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىحال محمد طه528224 167إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىنبأ شاكر محمود347430 168إعداديةعلي بن ان 

سارة علي جابر62179
ي طالب11644النجفأننى 169إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىسهاد بالسم هبان62708 170إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىعذراء قيض عبدعلي247522 171بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىرزيقة داخل محمد121651 172بكالوريوسعلي بن ان 

ر خادم347513 ي طالب11644النجفأننىوالء عبدالحسير 173بكالوريوسعلي بن ان 

ر150472 ي طالب11644النجفأننىسندس طاهر حسير 174بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىختام صبخي خضير347099 175بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىمنال ناظم شنجار121623 176بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىعروبه نعيم شاكر151297 177بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىبثينة محمود خضير115112 178بكالوريوسعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىايناس محمد خضير343134 179دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىسهاد لطيف ابراهيم528040 180دبلومعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىاشواق عبد صيهود161636 181إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىازهار جميل مضر469404 182إعداديةعلي بن ان 

ي طالب11644النجفأننىشور ناظم شنجار121648 183إعداديةعلي بن ان 



ي طالب11644النجفأننىاحالم عبدهللا عبادي245005 184إعداديةعلي بن ان 

1دكتوراهالوفاء11645النجفذكرعبدالحسن عباس حسن537406

2ماجستيرالوفاء11645النجفذكرجمال نارص داود525737

ر ابراهيم خليل561544 3ماجستيرالوفاء11645النجفذكرحسير

ر224620 4ماجستيرالوفاء11645النجفذكرطاهر حبيب حسير

5ماجستيرالوفاء11645النجفذكركرار اياد محمدجواد230209

6ماجستيرالوفاء11645النجفذكرعلي مهدي صاحب293001

7ماجستيرالوفاء11645النجفذكرصفاء عبدالحسن طعمة525618

8ماجستيرالوفاء11645النجفذكرمنير باسم رسول525734

9ماجستيرالوفاء11645النجفذكرقاسم عماد صادق292869

10ماجستيرالوفاء11645النجفذكراحمد سجاد عبدالحسن500273

11ماجستيرالوفاء11645النجفذكرنور صبار كاظم233352

12دبلوم عاليالوفاء11645النجفذكرعفيف محمد ماجد292871

13بكالوريوسالوفاء11645النجفذكراثير عبداالمير صاحب423665

14بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحامد حمد حسن222454

ر222427 15بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرهادي نعمه محمدحسير

16بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعلي باسم رسول222636

17بكالوريوسالوفاء11645النجفذكركرار محمدرضا شهد333418

18بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمازن جواد كاظم537572

ر عبد223766 19بكالوريوسالوفاء11645النجفذكركرار حسير

20بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعبدالعباس عيىس مبارك194894

21بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرسامي اسماعيل خضر224805

22بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمضر محمد صالح545126

ر عبيد335343 23بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعقيل حسير

24بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحيدر ابراهيم محمد222948

25بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرفراس عالوي نجيب545121

26بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرامير عزالدين عباس502348

27بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرجعفر طارق عبدالصاحب228204

ر333336 28بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمحسن عبد حسير

29بكالوريوسالوفاء11645النجفذكراثير جليل خليل335284

30بكالوريوسالوفاء11645النجفذكررعد جبير نعمة500447

31بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمؤيد عبداالمير عزيز556553

32بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعلي عبدالكاظم عبد224155

33بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرضمير ثامر غانم425385

34بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعلي كريم محمد500790

35بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرسيف علي طالب224445

36بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمؤيد عبدالسادة عبد490919

37بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمحمد كريم جواد229956

38بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعلي ماجد سعيد537438

39بكالوريوسالوفاء11645النجفذكراحمد عبدالزهرة عبدالسادة502464

40بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرضياء كاظم حميد556700

41بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعمار جاسم كريم522875

42بكالوريوسالوفاء11645النجفذكروليد علي غافل502323

43بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعالء عباس كاظم224539

44بكالوريوسالوفاء11645النجفذكراحمد فرات كاظم424913

45بكالوريوسالوفاء11645النجفذكراياد نزار عبدالصمد545042

ي222919 46بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرجاسم محمد عذن 



47بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرنصير عبدالرسول دحام224916

48بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرليث حسون هادي424526

49بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمطرسر خضير محسن335380

50بكالوريوسالوفاء11645النجفذكراثير سعدون محمد222500

51بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرميثم داود خضير333215

ي229452 52بكالوريوسالوفاء11645النجفذكركريم سامي ناج 

53بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعبير سالم حسون222445

54بكالوريوسالوفاء11645النجفذكراحمد مهدي صاحب552770

55بكالوريوسالوفاء11645النجفذكراحمد عبدالحسن جابر500525

ر محمد مهدي222932 56بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحسنير

57بكالوريوسالوفاء11645النجفذكراحمد جابر نارص333157

58بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعباس قاسم حسون333242

59بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحكمت نارص كاظم335306

 علي عبدالعباس224585
ر 60بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحسير

61بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرقاسم عبدالباري جودي224628

62بكالوريوسالوفاء11645النجفذكركرار نجم عبود223176

ي292956 63بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمحمد قاسم ناج 

64بكالوريوسالوفاء11645النجفذكريحنر غالب كاظم224551

65بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحيدر كريم حميد333096

66بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرصالح مهدي صاحب222773

ر224664 67بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرثائر علي حسير

68بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعائد لفته سحيور556549

69بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمرتضر ماجد عمران232531

70بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعلي رياض عبد334028

ر محمد طالب424031 71بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحسير

ر عناد230669 72بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرنضالدين عبدالحسير

73بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحسام احمد عبداالئمة223261

74بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمسلم عماد صادق291666

75بكالوريوسالوفاء11645النجفذكركرار اسماعيل محمد222644

76بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرفراس سبهان موازي423634

77بكالوريوسالوفاء11645النجفذكروسام حميد عبدالرضا194918

ي عبدالحسن224170
78بكالوريوسالوفاء11645النجفذكراسامة عبدالغنر

79بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرتبارك حسن علي333673

ي556825
80بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمرتضر سيد ثانر

ر عبد منىسي233938 81بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحسير

82بكالوريوسالوفاء11645النجفذكريونس موس محسن224830

ي224358
83بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرايهاب ضياء راضر

84بكالوريوسالوفاء11645النجفذكراسعد ماجد لطيف99756

ر فائق عزيز496043 85بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحسير

ر223694 86بكالوريوسالوفاء11645النجفذكراحمد محمد ياسير

ر رزاق222979 87بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعباس محمدحسير

88بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعلي عباس علي537531

89بكالوريوسالوفاء11645النجفذكراحمد صفاء علي556721

90بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرامير عيىس زحزوح291999

91بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرميثاق سالم والي333439

92بكالوريوسالوفاء11645النجفذكروليد جبار عبدالساده232495

ر رزاق جواد500794 93بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحسير



94بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرانمار صباح عبدالجبار525723

95بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرامير اسعد حسن224687

ر234224  محمد ياسير
96بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمصطفر

ر500822 97بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمحمد طاهر حسير

98بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمنير عبدالكاظم جي 222492

99بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرزمان عبدالحسن عبدنور223807

ر سعيد عبود292930 100بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحسير

101بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمحمد باسم كاظم422969

102بكالوريوسالوفاء11645النجفذكراحمد امير شهيد225079

103دبلومالوفاء11645النجفذكرعامر عبدالكاظم داود226902

104دبلومالوفاء11645النجفذكرثامر مسلم هاشم502340

105دبلومالوفاء11645النجفذكرعالء عبد خنجر222440

106دبلومالوفاء11645النجفذكرعباس حيدر صاحب537479

107دبلومالوفاء11645النجفذكرقاسم فالح وحيد232750

108دبلومالوفاء11645النجفذكرفاضل عبدالمحسن مبدر223277

109دبلومالوفاء11645النجفذكرعلي كريم جواد234016

 علي عبدالزهرة293547
ر 110دبلومالوفاء11645النجفذكرحسير

111دبلومالوفاء11645النجفذكررياض مجيد رشيد545091

112دبلومالوفاء11645النجفذكرسمير طالب محمد451493

113دبلومالوفاء11645النجفذكركرار صاحب حسن225092

114دبلومالوفاء11645النجفذكرحسن غضيب حمود418190

115دبلومالوفاء11645النجفذكرثامر جواد عبدالسادة292823

116دبلومالوفاء11645النجفذكرصالح مهدي جواد222997

غام محمد مجيد500426 117دبلومالوفاء11645النجفذكررصر

ر جاسم229796 118دبلومالوفاء11645النجفذكرمهند عبدالحسير

119دبلومالوفاء11645النجفذكررشيد غثيث علي556566

120دبلومالوفاء11645النجفذكركرار طاهر مجيد223272

ر هاشم537425 121دبلومالوفاء11645النجفذكراحسان حسير

122دبلومالوفاء11645النجفذكرمحمد طالب صكبان291881

123دبلومالوفاء11645النجفذكررافد حسن شنان423079

124دبلومالوفاء11645النجفذكرعبدالرسول عبدالكاظم داود223711

125دبلومالوفاء11645النجفذكرمحمد نعمة جواد293518

126دبلومالوفاء11645النجفذكرابراهيم عبدالرحمن كاظم293018

127دبلومالوفاء11645النجفذكرمحمد فاضل محمد226400

128دبلومالوفاء11645النجفذكرعبدالحسن عبدالواحد محمدحسن502398

129دبلومالوفاء11645النجفذكرمحمد رضا عبد232366

130دبلومالوفاء11645النجفذكرفائز عبدالمحسن مبدر227253

131دبلومالوفاء11645النجفذكرمهدي حسن عباس229419

132دبلومالوفاء11645النجفذكرحيدر علي كريم233496

133دبلومالوفاء11645النجفذكرمصطفر كريم حميد226991

134دبلومالوفاء11645النجفذكرعبدالكاظم عبدالباري عبدهللا229990

135دبلومالوفاء11645النجفذكرعالء مهدي عبدالزهرة513909

ي400801
136دبلومالوفاء11645النجفذكرفؤاد عبدالزهرة غنر

137دبلومالوفاء11645النجفذكرحسن جواد عبدالكاظم552756

138دبلومالوفاء11645النجفذكرامير عبدالسادة محمد224711

139دبلومالوفاء11645النجفذكرجالل كامل جبار525724

140دبلومالوفاء11645النجفذكرمصطفر صباح عباس223001



ر سعيد400813 141دبلومالوفاء11645النجفذكرسعيد حسير

142دبلومالوفاء11645النجفذكرمحمد مهدي حمزة234375

143دبلومالوفاء11645النجفذكرصباح مهدي محمد228471

144دبلومالوفاء11645النجفذكرحيدر بطاح غازي228445

145دبلومالوفاء11645النجفذكرفاضل عباس علي224876

146دبلومالوفاء11645النجفذكرجواد ثامر جواد291718

ر502330  علي حسير
ر 147دبلومالوفاء11645النجفذكرحسير

148دبلومالوفاء11645النجفذكرمصطفر سعيد جاسم525733

ر محسن334376 149دبلومالوفاء11645النجفذكراحمد عبدالحسير

150إعداديةالوفاء11645النجفذكرنعمه جليل عبد292844

151إعداديةالوفاء11645النجفذكرنعمان عبودي محروس224107

152إعداديةالوفاء11645النجفذكرعبدالمنعم عبدالحميد خلف333788

153إعداديةالوفاء11645النجفذكرعباس فاضل محمود333646

154إعداديةالوفاء11645النجفذكرحسن هادي عودة227973

155إعداديةالوفاء11645النجفذكرسالم عبدالهادي جعفر233005

ر عبادي333756 156إعداديةالوفاء11645النجفذكرباقر حسير

ر291817 157إعداديةالوفاء11645النجفذكرعلي لطيف حسير

158إعداديةالوفاء11645النجفذكرصباح جابر ايوب224757

159إعداديةالوفاء11645النجفذكرمحمد عبدالعباس صادق230307

ي233925
 
ر رزوق 160إعداديةالوفاء11645النجفذكرصدام حسير

161إعداديةالوفاء11645النجفذكرحسن كريم برهان228856

ر291918 162إعداديةالوفاء11645النجفذكركرار يوسف حسير

ي500771 163إعداديةالوفاء11645النجفذكرعلي سامي ناج 

 علي عبدالزهرة426590
ر 164إعداديةالوفاء11645النجفذكرحسنير

ر عطية صالح233961 1ماجستيرالوفاء11645النجفذكرحسير

2ماجستيرالوفاء11645النجفذكرحميد جابر حميد233223

3ماجستيرالوفاء11645النجفذكرعلي جعفر عزيز525725

4دبلوم عاليالوفاء11645النجفذكرمثنر محمدباقر محمدجواد233734

ر عبد222441 5بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعالء حسير

ر صالح427556 6بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعلي عبدالحسير

7بكالوريوسالوفاء11645النجفذكركرار حيدر عزيز229360

8بكالوريوسالوفاء11645النجفذكركرار علي حمزة230716

9بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعلي احمد محمد232906

10بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرابوالفضل مكي عباس556572

11بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرابراهيم حميد ابراهيم227622

12بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمصطفر عبدالحسن عبدالسادة222518

13بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعباس حسن عزيز552752

14بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمحمد صالح مهدي222712

15بكالوريوسالوفاء11645النجفذكراسعد عبدالزهرة سموم230233

16بكالوريوسالوفاء11645النجفذكراحمد حسن عناد233285

17بكالوريوسالوفاء11645النجفذكراحمد عبدالحسن طعمة223910

18بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرسمير حمزة كريم292898

19بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمصطفر حمزة عبدالكاظم223026

ر223794 20بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمرتضر محمد ياسير

21بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمنتظر نجاح طالب545094

ي552489 22بكالوريوسالوفاء11645النجفذكربهاء محمدجواد عبدالنن 

23بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحيدر علي غافل502387



24بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرامير مالك محمد227498

25بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرسيف رحمن كاظم222761

26بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعبدهللا كريم رزاق552758

27بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمصطفر جاسم محمد525650

ر223140 28بكالوريوسالوفاء11645النجفذكراحمد علي حسير

29بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعبدهللا كريم كاظم224847

ر حبيب229539 30بكالوريوسالوفاء11645النجفذكراحمد عبدالحسير

31بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعباس فاضل جابر335041

32بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمرتضر عدنان جيثوم227120

 علي525656
ر ر حسير 33بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرياسير

34بكالوريوسالوفاء11645النجفذكراحمد عبود حسن233374

35بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعمار امير عبدالحسن229306

 علي جاسم525713
ر 36بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحسير

37بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرزيد جواد شجر292058

38بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرولي عامر زاير227071

39بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحيدر قائم عبدالرسول234075

40بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحيدر نجم عبود222581

 علي جاسم424763
ر 41بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحسير

42بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرفهد محسن شحان232772

43بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحيدر علي نعمة545079

44بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعلي لطيف كامل500475

45بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعباس فاضل مهدي230623

ر رحيم229400  حسير
46بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمصطفر

ف224458 47بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرامير حامد شر

48بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرسجاد خضير عباس230068

49بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعلي احمد حسن222734

50بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرداود سالم هادي525632

51بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرسعد عباس عبدالمنعم293580

52بكالوريوسالوفاء11645النجفذكراحمد صالح محيسن224410

53بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعلي شاكر جودة293136

54بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعلي عامر زاير233886

55بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرجعفر وفقان خضير333715

56بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرهادي منعم كاظم525731

57بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمهدي محمد مهدي223012

ر شاكر335332 ر حسير 58بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحسنير

59بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمحمد فاضل عودة556588

60بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمحمد جعفر عبدالرضا525722

61بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرجاسم محمد جهادي233246

ر عطية كريم222915 62بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحسير

63بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعامر خلف رحيم232898

64بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرامير حسن عبدعلي545065

65بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمهند عبدالرضا عبد229898

ر نعيم ياش226795 66بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحسنير

67بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرصفاء فالح حسن223981

68بكالوريوسالوفاء11645النجفذكررحيم خلف رحيم233119

69بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحسام عبدالكاظم عمران229557

70بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحسن فليح حسان291907



71بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمحمد احسان علي232443

ر293198  محمد حسير
72بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمصطفر

73بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعماد جبار عبيد293149

74بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمصطفر خضر عيدان334350

75بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمحمد حميد ثعبان232385

76بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعباس فاضل عباس556610

ر291717 77بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرامير محمدحسن حسير

78بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرسجاد محمدعلي باقر292047

79بكالوريوسالوفاء11645النجفذكراحمد جاسم عباس222462

80بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرصالح مهدي حمزة424166

81بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمحمد حسن علي222484

 حازم علي545063
ر 82بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحسير

83بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمحمد جاسم محمد222957

84بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمحمد عبدالجبار كاظم234459

85بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرهادي جواد هادي223268

86بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمهدي صالح مهدي226131

87بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرهاجر فاضل مهدي230596

88بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرميثم سعيد عبد292012

89بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحيدر شعالن منهن537413

ر537137 ر مهدي حسير 90بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحسير

91بكالوريوسالوفاء11645النجفذكركرار احمد عبداالئمة223927

ر فاضل سلمان230338 92بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحسير

93بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرامير علي غافل502441

ي عزيز552772 غام مير 94بكالوريوسالوفاء11645النجفذكررصر

95بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمصطفر شاكر عودة537566

96بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرزيد محمد هريس224932

97بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمحمد حاكم جويد232421

98بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمحمد جاسم محمد292828

ر عبدالسادة552764 99بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحسن حسير

ر عبد227164 100بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحيدر حسير

101بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرثمر صالح مهدي222419

102بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمحمد رشيد غثيث556772

ر500544 103بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرضياء فؤاد عبدالحسير

104بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرطارق زيدان حمادي525735

105بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعلي ناظم كاظم222472

106بكالوريوسالوفاء11645النجفذكراحمد فجر عبود552750

107بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعليالهادي جاسم محمد525712

108بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرازهر ابراهيم حياوي292945

ف228840 109بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرحيدر حامد شر

110بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرصفاء فاضل خليل333468

111بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمنتظر هادي فرهود234206

112دبلومالوفاء11645النجفذكراحمد ابراهيم احمد234107

113دبلومالوفاء11645النجفذكرعلي كاظم جواد525605

114دبلومالوفاء11645النجفذكرمحمد سعد عبود226515

115دبلومالوفاء11645النجفذكرمحمد كاظم شاكر222969

116دبلومالوفاء11645النجفذكرمصطفر رشيد عايس537375

ي يحنر226341 117دبلومالوفاء11645النجفذكرعلي ناج 



ي223253
ر هانر 118دبلومالوفاء11645النجفذكركرار عبدالحسير

119دبلومالوفاء11645النجفذكرمحمد حميد عباس223899

120دبلومالوفاء11645النجفذكربسام عبدالكاظم عمران222507

ي222448  علي حرن 
ر 121دبلومالوفاء11645النجفذكرحسير

ر عبدالرسول222704 122دبلومالوفاء11645النجفذكركرار عبدالحسير

123دبلومالوفاء11645النجفذكراثير عدنان حسن232482

124دبلومالوفاء11645النجفذكراحمد محمد عاجل222991

125دبلومالوفاء11645النجفذكرعباس عالوي نجيب222536

126دبلومالوفاء11645النجفذكرعلي نبيل طالب292970

ر محمد224004 127دبلومالوفاء11645النجفذكرعلي حسير

128دبلومالوفاء11645النجفذكرعلي رسول مزعل292801

129دبلومالوفاء11645النجفذكراحمد حبل صالح222887

130دبلومالوفاء11645النجفذكرنورالدين جاسم محمد525738

131دبلومالوفاء11645النجفذكرسجاد عادل مال هللا500819

132دبلومالوفاء11645النجفذكرياش حاتم نارص230515

133دبلومالوفاء11645النجفذكرسجاد عبداالمير محسن229708

134دبلومالوفاء11645النجفذكرسجاد مسلم احمد227578

135دبلومالوفاء11645النجفذكرعلي محمد ظاهر229866

136دبلومالوفاء11645النجفذكرعالء كاظم جواد335020

137إعداديةالوفاء11645النجفذكرمرتضر عودة محمد500413

138إعداديةالوفاء11645النجفذكراحمد محمدعلي عاشور225942

139إعداديةالوفاء11645النجفذكراحمد منذر عبدالواحد500505

140إعداديةالوفاء11645النجفذكرزكريا يحنر ايوب233047

141إعداديةالوفاء11645النجفذكرعلي حيدر حسن545068

142إعداديةالوفاء11645النجفذكرعبدالكريم خالد مجيد502309

ر صباح عباس537389 143إعداديةالوفاء11645النجفذكرحسنير

144إعداديةالوفاء11645النجفذكراحمد سلمان محمد291692

145إعداديةالوفاء11645النجفذكرعلي نارص حمزة291888

ر عبدالزهرة عيىس230193 146إعداديةالوفاء11645النجفذكرحسير

ر سلمان محمد292092 147إعداديةالوفاء11645النجفذكرتحسير

148إعداديةالوفاء11645النجفذكرحسن هادي سعدون537600

149إعداديةالوفاء11645النجفذكرجاسم محمد ظاهر223815

ر229756 150إعداديةالوفاء11645النجفذكرجعفر حيدر عبدالحسير

 علي حميد500786
ر 151إعداديةالوفاء11645النجفذكرحسير

152إعداديةالوفاء11645النجفذكرصالح صادق صالح230144

153إعداديةالوفاء11645النجفذكرحسن جاسم محمد233633

154إعداديةالوفاء11645النجفذكرعلي الهادي عدنان صاحب232805

155إعداديةالوفاء11645النجفذكرحسن محمد ظاهر291937

156إعداديةالوفاء11645النجفذكرحيدر كريم جواد227383

ر226948 157إعداديةالوفاء11645النجفذكرعلي فيصل عبدالحسير

158إعداديةالوفاء11645النجفذكرعلي باسم عالوي232943

159إعداديةالوفاء11645النجفذكرمصطفر محمد محسن227707

160إعداديةالوفاء11645النجفذكرحكمت علي حسن425096

161إعداديةالوفاء11645النجفذكرعلي باسم ابراهيم232925

162إعداديةالوفاء11645النجفذكرعباس عبدالحسن جاسم556683

163إعداديةالوفاء11645النجفذكراكرم اديب رزاق223988

 علي كريم233201
ر 164إعداديةالوفاء11645النجفذكرحسير



165إعداديةالوفاء11645النجفذكرمرتضر منذر عبدالواحد500510

166إعداديةالوفاء11645النجفذكرمسلم عبدالوهاب عبدالحسن234298

167إعداديةالوفاء11645النجفذكرمحمد جاسم محمد522064

168إعداديةالوفاء11645النجفذكرعباس عقيل حاتم233586

169إعداديةالوفاء11645النجفذكرحيدر احمد رشيد230647

170إعداديةالوفاء11645النجفذكرحيدر قحطان منعم233994

171إعداديةالوفاء11645النجفذكرمحمد حسن هادي232394

172إعداديةالوفاء11645النجفذكراحمد عدنان عبدالزهرة552773

173إعداديةالوفاء11645النجفذكرمنتظر مهدي عباس230010

174إعداديةالوفاء11645النجفذكرمنتظر نعمه جليل292107

175إعداديةالوفاء11645النجفذكرسجاد ناظم صاحب230369

176إعداديةالوفاء11645النجفذكرحيدر محمد مسلم228962

177إعداديةالوفاء11645النجفذكرزيد عماد كاظم335407

178إعداديةالوفاء11645النجفذكرصاحب حميد رشيد424192

179إعداديةالوفاء11645النجفذكرعباس حمزة عبدالزهرة291956

ر عباس حسن230096 180إعداديةالوفاء11645النجفذكرحسير

ي229224
 
181إعداديةالوفاء11645النجفذكرعبدهللا جعفر عبدالباق

ر232601 182إعداديةالوفاء11645النجفذكرحيدر علي حسير

183إعداديةالوفاء11645النجفذكرخالد يوسف عبدعون233171

184إعداديةالوفاء11645النجفذكرجعفر محمد جواد426160

185إعداديةالوفاء11645النجفذكرمحمد علي رسول502453

186إعداديةالوفاء11645النجفذكركاظم جواد عبدالكاظم234048

 علي نعيم230476
187إعداديةالوفاء11645النجفذكرمصطفر

188إعداديةالوفاء11645النجفذكرمصطفر سعد فاضل222665

189إعداديةالوفاء11645النجفذكرمحمد حمزة عبدالكاظم230693

ر صادق عبود234040 190إعداديةالوفاء11645النجفذكرحسير

ر عالوي228317 191إعداديةالوفاء11645النجفذكرذوالفقار حسير

ر500454  مهدي عبدالحسير
192إعداديةالوفاء11645النجفذكرمصطفر

193إعداديةالوفاء11645النجفذكرمرتضر رعد فاضل222692

194إعداديةالوفاء11645النجفذكرباقر حيدر ابراهيم525741

195إعداديةالوفاء11645النجفذكرمحسن نعيم ياش552760

196إعداديةالوفاء11645النجفذكرامير جعفر صالح223298

197إعداديةالوفاء11645النجفذكرثائر ماجد عبدالحميد234069

198إعداديةالوفاء11645النجفذكرالحسن ماجد حميد222904

199إعداديةالوفاء11645النجفذكرعلي كريم جاسم226637

200إعداديةالوفاء11645النجفذكرمحمد مكي سوادي291684

 علي رسول525630
ر 201إعداديةالوفاء11645النجفذكرحسنير

202إعداديةالوفاء11645النجفذكرمرتضر محمود نعمه223297

203إعداديةالوفاء11645النجفذكرمنتظر علي جيثوم234251

204إعداديةالوفاء11645النجفذكرمحمد مهدي حمادي230129

ر يونس291868 205إعداديةالوفاء11645النجفذكرعلي عبدالحسير

206إعداديةالوفاء11645النجفذكركرار بطاح غازي229572

207إعداديةالوفاء11645النجفذكرمنتظر عيىس حميد545135

 علي556546
ر 208إعداديةالوفاء11645النجفذكراسماعيل حسير

209إعداديةالوفاء11645النجفذكرصادق علي شاكر223859

210إعداديةالوفاء11645النجفذكرجعفر فارس نعمة537603

ر500797 211إعداديةالوفاء11645النجفذكرمحمد مهدي عبدالحسير



212إعداديةالوفاء11645النجفذكرليث حيدر عبداالمير230056

213إعداديةالوفاء11645النجفذكرابتهاج حسن صالح227402

ي233845  عبدالنن 
ر 214إعداديةالوفاء11645النجفذكرعلي عبدالحسير

ر يونس292113 215إعداديةالوفاء11645النجفذكركرار عبدالحسير

216إعداديةالوفاء11645النجفذكرعلي احمد جواد335355

ر226605 217إعداديةالوفاء11645النجفذكررزاق محمد حسير

218إعداديةالوفاء11645النجفذكرحيدر صفاء علي229491

219إعداديةالوفاء11645النجفذكرمصطفر رزاق جليل233391

220إعداديةالوفاء11645النجفذكرمحمد حيدر مهدي227754

221إعداديةالوفاء11645النجفذكرمحمد قاسم محمد525654

222إعداديةالوفاء11645النجفذكرمحمد رياض سعد500815

غام جبار525664 223إعداديةالوفاء11645النجفذكرغيث رصر

224إعداديةالوفاء11645النجفذكرمحمدعلي عقيل عبدالرحمن424836

225إعداديةالوفاء11645النجفذكرعباس مسلم كتاب537591

ر فاضل عبدالزهره233972 226إعداديةالوفاء11645النجفذكرحسير

ر شاكر232953 227إعداديةالوفاء11645النجفذكرعلي حسير

228إعداديةالوفاء11645النجفذكرسجاد ماجد صادق232993

229إعداديةالوفاء11645النجفذكرمرتضر جاسم محمد525641

230إعداديةالوفاء11645النجفذكرمحمد ماجد رزاق234418

231إعداديةالوفاء11645النجفذكرمرتضر حسن عبدزيد427269

232إعداديةالوفاء11645النجفذكرمحمد كامل جبار500469

233إعداديةالوفاء11645النجفذكرسالم محمد مسلم229105

234إعداديةالوفاء11645النجفذكرعلي مؤيد اكرملي232849

ر حمدهللا500515  حسير
235إعداديةالوفاء11645النجفذكرمصطفر

236إعداديةالوفاء11645النجفذكرعلي حميد تعبان228121

237إعداديةالوفاء11645النجفذكرابراهيم خليل عبد537441

238إعداديةالوفاء11645النجفذكراحمد عبداالمير خضير292020

239إعداديةالوفاء11645النجفذكركمال اديب رزاق400833

240إعداديةالوفاء11645النجفذكرعلي سعيد عبد291986

241إعداديةالوفاء11645النجفذكرمصطفر عبدالجبار كاظم223938

242إعداديةالوفاء11645النجفذكرمصطفر حسن عبدزيد425317

243إعداديةالوفاء11645النجفذكرسيف جواد شجر291852

ر293505 244إعداديةالوفاء11645النجفذكرمرتضر محمد حسير

245إعداديةالوفاء11645النجفذكرمرتضر صباح عباس228820

246إعداديةالوفاء11645النجفذكرحيدر رعد حمزة230433

247إعداديةالوفاء11645النجفذكرازهر رحيم عبدالزهرة226039

248إعداديةالوفاء11645النجفذكراسالم هادي سعدون545124

249إعداديةالوفاء11645النجفذكرجهاد حاكم عباس233621

250إعداديةالوفاء11645النجفذكرمحمد صباح محمد234468

251إعداديةالوفاء11645النجفذكرعباس فاضل عبدزيد227309

252إعداديةالوفاء11645النجفذكرمختار سالم كاظم228416

253إعداديةالوفاء11645النجفذكرفائز رشيد غثيث556815

254إعداديةالوفاء11645النجفذكرزيد رشيد علي552774

255إعداديةالوفاء11645النجفذكرعبدالحسن حيدر حسن229325

ر مهند كاظم233482 256إعداديةالوفاء11645النجفذكرحسير

257إعداديةالوفاء11645النجفذكرمصطفر مالك عواد234271

258إعداديةالوفاء11645النجفذكرعلي ماجد رزاق222423



 علي234092
ر 259ماجستيرالوفاء11645النجفذكرابراهيم حسير

260ماجستيرالوفاء11645النجفذكرعامر عبدهللا عطية222787

261بكالوريوسالوفاء11645النجفذكررعد حمودي صاحب226196

262بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرمحمد مهدي سلمان233672

263بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرانور مالك نبهان292921

264بكالوريوسالوفاء11645النجفذكرعلي كاظم علي549931

265دبلومالوفاء11645النجفذكرانور كاظم محمد222615

266دبلومالوفاء11645النجفذكرحسن عبداالئمة زغير234118

ر222752 267دبلومالوفاء11645النجفذكرساجد جبار حسير

268دبلومالوفاء11645النجفذكرامجد فتاح مطر223101

269دبلومالوفاء11645النجفذكرمحمد فتاح مطر258533

270دبلومالوفاء11645النجفذكرمرتضر شهيد عبدالكريم234346

271دبلومالوفاء11645النجفذكرزمان صاحب قانع227035

272دبلومالوفاء11645النجفذكرخالد مجيد محمود502457

273دبلومالوفاء11645النجفذكرنجم عبد عباس500778

274إعداديةالوفاء11645النجفذكركاظم جواد كاظم426499

275إعداديةالوفاء11645النجفذكراحمد نارص عاجل291796

1ماجستيرالوفاء11645النجفأننىاشاء شاكر جودة334119

2بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىنهضة صاحب محمد228290

3بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىنادية طه جساب223245

4بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىاتفاق عزيز محمد229943

ي227776 رغد سامي ناج 
5بكالوريوسالوفاء11645النجفأننى

6بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىانوار عبدالغفار نجم224600

ة سوادي عيدان333734 7بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىسمير

8بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىبيداء امجد جاسم222943

9بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىزينب مجيد عبدعلي229438

10بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىسوسن داود خضير333127

11بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىزينب محمد كاظم224975

12بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىزينة حمزة عبدزيد342596

13بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىنبا سمير عزيز224197

14بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىشى نارص جعفر500803

15بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىهدى عزيز حميدي222542

ي حمادي292810
16بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىنداء شمخر

ر علوان222458 17بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىافراح حسير

ر333394 18بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىرغد عبداالمير حسير

19بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىنهلة محمد سعيد535507

مروة علي عبدالعباس229251
20بكالوريوسالوفاء11645النجفأننى

وسن علي رسن426405
21بكالوريوسالوفاء11645النجفأننى

ر333368 22بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىخنساء عدنان حسير

23بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىامال غالب عبود535400

24بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىهناء صاحب ظاهر230684

25بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىزهراء محمد كاظم333832

26بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىاسيل كاظم هادي335272

ر حيدر عزيز228086 27بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىحنير

28بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىمروة محسن جي 525727

29بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىاشواق بدير كريم234125

30بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىعلياء مجيد محمود222524



ر224122 31بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىاقبال صادق عبدالحسير

32بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىريام باسم كاظم232590

ر عباس224615 33بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىوفاء حسير

34بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىغفران محمد منىسي552759

نبا شاكر علي292139
35بكالوريوسالوفاء11645النجفأننى

36بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىمروة نعمان كركاد536982

37بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىدعاء محمود عبداالمير552769

38بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىنورة نعمان كركاد537410

39بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىنىه توفيق مهدي232668

40بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىزينب محسن جاسم232866

41دبلومالوفاء11645النجفأننىدعاء عيدان صالح502319

42دبلومالوفاء11645النجفأننىمديحة كريم جابر334997

ر جواد223254 43دبلومالوفاء11645النجفأننىهناء حسير

44دبلومالوفاء11645النجفأننىبيان محمد فاضل224473

45دبلومالوفاء11645النجفأننىسهاد زغير جاسم537120

46دبلومالوفاء11645النجفأننىفاطمة عبداالمير محمد525719

ية حمزة علوان545093 47دبلومالوفاء11645النجفأننىخير

48دبلومالوفاء11645النجفأننىامل صاحب عبدالسادة222909

ي234157 49دبلومالوفاء11645النجفأننىنجالء جمعة ناج 

50دبلومالوفاء11645النجفأننىزينب لواء عبدالزهره94137

51دبلومالوفاء11645النجفأننىغفران محمد مهدي223666

52دبلومالوفاء11645النجفأننىزينب ناجح فليح291843

53دبلومالوفاء11645النجفأننىمنال سعيد موس400853

54دبلومالوفاء11645النجفأننىانتظار جواد كاظم230173

55دبلومالوفاء11645النجفأننىحوراء عباس جابر292973

56دبلومالوفاء11645النجفأننىهبة نبيل طالب340739

نور وليد علي525623
57دبلومالوفاء11645النجفأننى

58دبلومالوفاء11645النجفأننىرفاة كريم كاظم545099

59دبلومالوفاء11645النجفأننىزينب رضا عبد227451

60دبلومالوفاء11645النجفأننىانعام نجم عبد224570

61دبلومالوفاء11645النجفأننىهدى كفاح ابراهيم536899

62إعداديةالوفاء11645النجفأننىاحتفال كاظم سلوم230356

يف500782 63إعداديةالوفاء11645النجفأننىانتصار هادي شر

ر223244 64إعداديةالوفاء11645النجفأننىسهام حبيب حسير

65إعداديةالوفاء11645النجفأننىوفاء عدنان مهدي229386

 علي229515
ر 1ماجستيرالوفاء11645النجفأننىاصالة حسير

عال حسن علي222477
2ماجستيرالوفاء11645النجفأننى

ر233145 3بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىدعاء صادق عبدالحسير

4بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىزينة خزعل لفته334002

مريم زكي يحنر552738
5بكالوريوسالوفاء11645النجفأننى

6بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىرسل جالل جعفر222743

7بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىنور جالل جعفر233642

ي كريم224858 8بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىحوراء صي 

ر كفاح ابراهيم537489 9بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىبنير

ر رحيم226746 10بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىايناس حسير

11بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىهديل عبدالرضا عبد229884

12بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىغدير عادل كريم229917



فاطمة علي كامل223117
13بكالوريوسالوفاء11645النجفأننى

14بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىغدير جبار عبد228740

15بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىبتول محمد منىسي223952

ر اسماعيل عيىس227519 16بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىحنير

17بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىغصون كريم عطيوي345552

18بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىمها اركان عبد226725

19بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىمها جواد هادي223264

20بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىشهد جمعة هداية223120

21بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىزينب وسام عبد292927

 علي عبدالعباس233265
ر 22بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىبنير

23بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىغيداء عبدالرحيم فاضل224783

24بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىهدى صالح محيسن233025

25بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىفاطمة مطرسر خضير291814

ر مهدي محمد222437 26بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىهيلير

27بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىهدى محمد هريس552768

28بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىزهراء رضا باقر230755

ر عبدالرضا عبد229872 29بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىبنير

30بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىهدى كاظم جواد545105

31بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىنور رزاق صادق291862

32بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىوفاء سبهان موازي425953

33بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىزهراء فارس خليل425462

34بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىمها هاشم غزاي222466

35بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىزينب واثق نجم500555

36بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىمروه كامل جي 223271

37بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىحوراء فوزي نور223007

38بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىضخ نجاح طالب545096

 محمدعلي مطرود292961
ر 39بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىنرمير

ر محمد426301 ر حسير 40بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىبنير

41بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىفاطمة غالب عبود537509

ر حيدر عزيز233596 42بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىبنير

ر293112 43بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىايمان محسن عبدالحسير

44بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىنور محمد موس223111

ي502357 45بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىزينب حمودي ناج 

46بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىحوراء مهدي نعمة228431

47بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىهند فتاح مطر525667

48بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىعذراء عفر محميد222880

49بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىزينب هاشم سعد229148

ايالف حسن عبدعلي537579
50بكالوريوسالوفاء11645النجفأننى

51بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىرحاب رحيم عبدالزهرة222573

52بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىهاجر فاضل متعب291897

53بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىزهراء محمد ظاهر223256

54بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىدنيا رضا عبدالزهرة537365

55بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىمها عبداالمير مسلم234186

56بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىاري    ج عدنان حسن232475

57بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىصابرين وحيد كاظم222768

58بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىالزهراء مضر محمد545128

رشا علي رسول229173
59بكالوريوسالوفاء11645النجفأننى



60بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىضخ حميد عباس226435

61بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىماجدة محمد هاتف229672

62بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىانوار حميد سعيد291706

63بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىايمان صالح محيسن223233

ر عبداالمير خضير333814 64بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىبنير

65بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىايناس محسن مجيد334291

66بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىزهراء محمد نارص427392

ر رعد صاحب233182 67بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىحنير

68بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىوسن ابراهيم محمد537343

69بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىالهام عباس جواد537601

ر293575 شى علي حسير
70بكالوريوسالوفاء11645النجفأننى

71بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىابتهال قائم عبدالرسول233310

ي233276 72بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىاشاء جمعة ناج 

73بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىزينة جواد كاظم333704

74بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىهدير نوري محسن222432

75بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىهبة هاشم عبداالمير293601

76بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىصفاء عبدالكريم مهدي224921

77بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىنورا عبداالمير سوادي425687

78بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىسمر عبداالمير كاظم232883

ر شاكر537487 79بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىصفا حسير

80بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىضخ عبدالحسن كاظم222530

81بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىهند شوكت صالح226872

 علي233041
ر 82بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىزهراء حسير

83بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىزهراء عبدالعباس محمد500437

84بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىزمن رضا عبدالزهرة537605

85بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىحوراء حسام حمزة426221

86بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىدعاء باسل عبدالزهرة293029

87دبلومالوفاء11645النجفأننىفاطمة محسن يونس335295

88دبلومالوفاء11645النجفأننىقسمة شوكت صالح226843

89دبلومالوفاء11645النجفأننىفاطمة هادي محيسن233448

90دبلومالوفاء11645النجفأننىضخ محمد شاكر556732

91دبلومالوفاء11645النجفأننىزينب صباح كاظم223031

92دبلومالوفاء11645النجفأننىزهراء عبدالكريم عبداالمير224793

93دبلومالوفاء11645النجفأننىفاطمة جاسم محمد229617

94دبلومالوفاء11645النجفأننىرغد صالح محيسن233540

95دبلومالوفاء11645النجفأننىافراح سمير هادي222929

96دبلومالوفاء11645النجفأننىغفران هادي فرهود232786

97دبلومالوفاء11645النجفأننىرشا جواد هادي229965

98دبلومالوفاء11645النجفأننىنور حسام حمزة225801

99دبلومالوفاء11645النجفأننىكوثر فاضل خليل333801

100دبلومالوفاء11645النجفأننىحنان جابر حميد222598

 علي545060
ر 101دبلومالوفاء11645النجفأننىفاطمة حسير

102دبلومالوفاء11645النجفأننىنور عباس عبداالمير293565

103دبلومالوفاء11645النجفأننىهبة عسكر حاتم229653

يف500491 104دبلومالوفاء11645النجفأننىاشاء عامر شر

105إعداديةالوفاء11645النجفأننىرسل كاظم شنان233070

106إعداديةالوفاء11645النجفأننىنبا اسماعيل محسن229829



107إعداديةالوفاء11645النجفأننىنورس عائد لفته556692

108إعداديةالوفاء11645النجفأننىمريم عالء لطيف229977

109إعداديةالوفاء11645النجفأننىزينب عبودي محمدعلي229850

ر545132 110إعداديةالوفاء11645النجفأننىصفاء صادق عبدالحسير

111إعداديةالوفاء11645النجفأننىوالء مهدي عودة226163

112إعداديةالوفاء11645النجفأننىدعاء نصير جبار223652

113إعداديةالوفاء11645النجفأننىنورس عبدالكاظم داود225967

114إعداديةالوفاء11645النجفأننىفاطمة امجد سعيد500481

115إعداديةالوفاء11645النجفأننىانوار حسن عبدزيد423955

116إعداديةالوفاء11645النجفأننىزينب حسن عبدعلي426720

117إعداديةالوفاء11645النجفأننىسارة عادل كريم229933

118إعداديةالوفاء11645النجفأننىزينب رسول مزعل292835

119إعداديةالوفاء11645النجفأننىزينب عالء مرزة425203

120إعداديةالوفاء11645النجفأننىتف  خالد فليح502374

121إعداديةالوفاء11645النجفأننىنور عباس حسون537463

122إعداديةالوفاء11645النجفأننىتبارك حيدر عزيز233607

123إعداديةالوفاء11645النجفأننىاقبال غالب عبود291903

مروة محمدعلي عبدالزهرة490920
124إعداديةالوفاء11645النجفأننى

125إعداديةالوفاء11645النجفأننىضخ انور جابر227676

126إعداديةالوفاء11645النجفأننىاية عباس حمادي232697

ر230575 127إعداديةالوفاء11645النجفأننىسخ  علي حسير

128إعداديةالوفاء11645النجفأننىنبا عماد كاظم545089

ي محمد545133 129إعداديةالوفاء11645النجفأننىزينب ناج 

130إعداديةالوفاء11645النجفأننىزهراء حسام حمزة224996

131إعداديةالوفاء11645النجفأننىزينب فارس خليل426079

ر545075 زهراء علي حسير
132إعداديةالوفاء11645النجفأننى

133إعداديةالوفاء11645النجفأننىزينب مهند علي556776

ر سالم لطيف537518 134إعداديةالوفاء11645النجفأننىحنير

ر احمد عبيىس232979 135إعداديةالوفاء11645النجفأننىبنير

ر يونس291824 136إعداديةالوفاء11645النجفأننىسارة عبدالحسير

137إعداديةالوفاء11645النجفأننىدعاء نعمان عبودي227358

138إعداديةالوفاء11645النجفأننىشهد جاسب حمد238010

رحاب علي جاسم230043
139إعداديةالوفاء11645النجفأننى

140إعداديةالوفاء11645النجفأننىمروة عطية كريم233433

ي230260
141إعداديةالوفاء11645النجفأننىضخ اثير هانر

142إعداديةالوفاء11645النجفأننىتبارك عباس حمادي232683

143إعداديةالوفاء11645النجفأننىزهراء سالم عبد469430

144إعداديةالوفاء11645النجفأننىكوثر حمزه هادي232731

145إعداديةالوفاء11645النجفأننىتمارا فارس هادي233615

146إعداديةالوفاء11645النجفأننىزينب علي كاظم525715

147إعداديةالوفاء11645النجفأننىحوراء هاتف حسان537595

148إعداديةالوفاء11645النجفأننىنجالء نجم عبد229135

149إعداديةالوفاء11645النجفأننىزهراء عدنان عبدالزهرة552751

150بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىاروى خضير عباس230291

ة سوادي عيدان230381 151بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىامير

152بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىايناس حبيب جاسم425597

153بكالوريوسالوفاء11645النجفأننىاحالم عباس هريس552749



154دبلومالوفاء11645النجفأننىعبير عبدالهادي موس423022

155دبلومالوفاء11645النجفأننىدنيا داود خضير333035

156دبلومالوفاء11645النجفأننىهدى عبدالرضا محمد233660

157إعداديةالوفاء11645النجفأننىابتهال عبود جميل545051

1دكتوراهالحيدرية21646النجفذكركريم لفته مشاري95243

ر صالح مهدي318321 2ماجستيرالحيدرية21646النجفذكرحسير

غام عباس دخيل545154 3ماجستيرالحيدرية21646النجفذكررصر

4ماجستيرالحيدرية21646النجفذكرسعيد رزاق جواد318454

5ماجستيرالحيدرية21646النجفذكرمرتضر خفيف خشان318465

6ماجستيرالحيدرية21646النجفذكرامير سالم محمد518433

7بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكررحيم حسن حبيب115313

8بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعامر جندي جاسم281642

9بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكراحمد عبدالسادة هنون519145

10بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعطاهللا عبدالسجاد مهدي452197

ر120754 11بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرصفاء فاضل شغير

12بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحسن عبدمحمد حسن281619

13بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعالء عبداالمير اركان427464

14بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمحسن صبار نور106979

15بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعماد جاسم جابر95315

16بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرجابر حسن حبيب114840

17بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكررزاق محمدرضا رحيم114831

18بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرماهر عباس عطيه120463

19بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحامد عباس عبدالرسول114904

20بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرتوفيق محمد كريم95602

21بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرجواد عبدالكاظم محمدعلي519124

22بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرطالل نعمة ساير491545

ي518343 23بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعلي جساب عرين 

24بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرماهر شاكر جواد519117

25بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحافظ اكريدي عبدهللا95586

26بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرخزعل حمدهللا مسير518429

27بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمقداد مراد محمد552038

28بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحسن عواد شعالن318439

29بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرجواد عبدالكاظم حمد518296

30بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكركرار احمد دوهان318380

31بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعلي نبيل كامل551960

32بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعماد عودة عبدهللا115163

33بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعلي محسن حمد238890

34بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرنصير جسام محمد281609

35بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرهيمن عبدالهادي نجم95788

36بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكراحمد نور عبد426399

37بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحافظ عبد رحيم107064

ي عبد107076
38بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكراحمد تف 

ر120468 39بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرغيث طالب حسير

40بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمصطفر جعفر كاظم120449

41بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكركرار رسول بدر239223

42بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحميد رزاق جواد426386

43بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكراحمد لفته قاسم120808



44بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحمزه هادي بهلول478476

45بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرنجاح صبح ميدان552071

46بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكريعقوب حميد عبيد106927

47بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرقاسم ضايع حبيب95287

48بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكراحمد كريم هويش114856

ي120722
49بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعالء نعمه تف 

50بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعلي عبدالزهرة طالب551966

51بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعيىس جمعة كاطع114815

52بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمحمدعلي كطران عويش318393

ي عبد551955
ر
53بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعلي وق

ر منىسي هاشم120496 54بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحسنير

ر عباس دخيل545125 55بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحسنير

ي427479 56بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكربرزخ علي ناج 

57بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكراكرم قاسم عليوي115544

58بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرامير غافل كاظم120510

ي جعفر318401
59بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرجعفر تف 

ر120505 60بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرباسم كريم حسير

61بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعلي رحيم صالح120471

62بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكروسام عبدالجليل عبدعلي427423

63بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرفالح صالح جاسم239238

ر452130 64بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرانور علي حسير

ر518470 65بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمحمد علي عبدالحسير

66بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرسمير عبدهللا موس107033

ي محمد518322
67بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرستار راضر

68بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرطالب عويد درويش114820

69بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكراحمد موس كاظم239364

70بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمهدي فرج جاسم95187

71بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعلي فليح فرحان281631

72بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمصطفر عبدالزهرة مفتاح519123

73بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرصادق فليح محمد553624

 حسن علي238974
74بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمصطفر

ر551875 75بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحيدر فاضل شغير

76بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرسمير غانم نور95464

77بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعقيل عبدالجليل عبدعلي478515

78بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحسن سالم عبدالكاظم120498

79بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرنجاح صوجر دوهان106931

80بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمسلم كاظم محمد96086

81بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعباس كريم نارص114886

82بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعالء جاسم محمد238856

83بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعبدهللا محسن مذبوب120473

84بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمثنر داخل غازي479624

85بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرطالب عبد اسماعيل107027

86بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرميثم عبد عليوي552036

87بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكراحمد هاشم كاظم95626

ي318223
88بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرصفاء شاكر تف 

89بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعباس مهدي صالح107683

90بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرجاسم محمد حمزة120502



91بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرصادق عزيز خماط95444

92بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكركرار صالح كطران426609

93بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحيدر عبدهللا حمد107056

94بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرفاضل علي راهي519136

95بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمحمد حاكم ضايع107383

96بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمصطفر احمد عبدالسادة106945

97بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرزيد كاظم محمد551922

ر238913 98بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحميد علي عبدالحسير

99بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكروسيم عبدالزهرة يونس318264

100دبلومالحيدرية21646النجفذكراحمد عبدزيد جاسم552310

101دبلومالحيدرية21646النجفذكرنعيم عبود شناوه555141

ر ساهي120500 102دبلومالحيدرية21646النجفذكرجميل حسير

103دبلومالحيدرية21646النجفذكرعامر محمد كريم518284

ر517936 104دبلومالحيدرية21646النجفذكررسول عبد حسير

105دبلومالحيدرية21646النجفذكرليث شاكر صاحب491505

106دبلومالحيدرية21646النجفذكرميثاق حميد سهل95164

107دبلومالحيدرية21646النجفذكرابراهيم محمد موس120522

108دبلومالحيدرية21646النجفذكرمرتضر عباس خلف106969

109دبلومالحيدرية21646النجفذكرعادل عدنان نايف281627

110دبلومالحيدرية21646النجفذكرجاسم محمد طليح114907

111دبلومالحيدرية21646النجفذكراحمد نعمة عباس110377

112دبلومالحيدرية21646النجفذكرحسن محمد عبدالهادي107061

113دبلومالحيدرية21646النجفذكرحيدر علي عبداليمة519128

114دبلومالحيدرية21646النجفذكرمصطفر كامل خصاف479621

115دبلومالحيدرية21646النجفذكرقضي محمد عبدالسجاد114878

ر عليوي551948 116دبلومالحيدرية21646النجفذكرصادق حسير

117دبلومالحيدرية21646النجفذكريوسف عبدالرحمن نايف120442

118دبلومالحيدرية21646النجفذكراحمد كاظم عبيد518274

119دبلومالحيدرية21646النجفذكرعلي نعيم حميدي120666

120دبلومالحيدرية21646النجفذكراوس عالءالدين محمود426477

121دبلومالحيدرية21646النجفذكراحمد عجيل نارص519127

 غالي محمدرضا114871
122دبلومالحيدرية21646النجفذكرمصطفر

ر519132 123دبلومالحيدرية21646النجفذكرجاسم كريم حسير

124دبلومالحيدرية21646النجفذكرحيدر محسن هادي519120

125دبلومالحيدرية21646النجفذكرامي  ثابت جعفر518412

126دبلومالحيدرية21646النجفذكرمصطفر وطن دويش115101

127دبلومالحيدرية21646النجفذكرحيدر حسن فرحان318203

ي426458 128دبلومالحيدرية21646النجفذكرمعن جساب عرين 

129دبلومالحيدرية21646النجفذكررحيم والي شهيب318446

130دبلومالحيدرية21646النجفذكرمصطفر قاسم عليوي114869

ي عبد551848
ر
131دبلومالحيدرية21646النجفذكراياد وق

ر114862 ر امير حسير 132دبلومالحيدرية21646النجفذكرياسير

133دبلومالحيدرية21646النجفذكرخالد عبد حسن120779

134دبلومالحيدرية21646النجفذكررياض عبد عباس95501

135دبلومالحيدرية21646النجفذكرهارون رشيد حامد95094

136دبلومالحيدرية21646النجفذكرمحمد عباس حمزة120456

137دبلومالحيدرية21646النجفذكرعلي سعيد عبدهللا95339



138دبلومالحيدرية21646النجفذكرجعفر خلف جايان114906

139دبلومالحيدرية21646النجفذكرنعمة هادي سلمان115570

ر مهدي صالح110144 140دبلومالحيدرية21646النجفذكرحسير

141دبلومالحيدرية21646النجفذكرحيدر نعمه حافظ552351

142دبلومالحيدرية21646النجفذكراحمد سلمان جاسم110389

143إعداديةالحيدرية21646النجفذكرهاشم حسن مهدي518399

144إعداديةالحيدرية21646النجفذكرراتب ضاري والي319015

ي ناظم عباس115725
145إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسنر

146إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسن مجلي شهيب518268

147إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسن عبدالكاظم برهان95577

148إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعلي غاوي عبد115175

149إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمازن جواد ضاجي519149

150إعداديةالحيدرية21646النجفذكرماجد عبد سلطان496246

151إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعالء فالح حسن95358

152إعداديةالحيدرية21646النجفذكرامير حسن هادي115503

1ماجستيرالحيدرية21646النجفذكرمحمد كاظم هادي239330

2بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحيدر عنيد جبار114895

3بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحبيب علي راهي318730

4بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكررشيد عبدالعزيز جخيور114830

5بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرنذير رزاق ياش281625

6بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكراثير جابر حسن110430

7بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمجتن  ثابت جعفر107458

ر ناظم عبد95544 8بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحسير

9بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعالء محمد فاضل107658

10بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكراحمد شاكر مطرسر114861

11بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرزيد محمد عبيس281655

ر مجيد239448 12بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعطاء عبدالحسير

13بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرقاسم يحنر جهاد106993

ي عبد107085
14بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرابراهيم تف 

15بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعلي حميد عبد238944

16بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكركرار جواد كاظم95276

17بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرنجاح عبداالمير سهل106930

ر عاد خضير95556 18بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحسير

19بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكروليد باسم محمد95034

20بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمحسن نايف مطرسر96269

ر سعد حسن551877 21بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحسير

22بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمحمد حمزة عبدالسادة96245

23بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمحمد كريم كاظم106974

24بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرلقاء اكريدي عبدهللا95234

 عاد خضير114798
25بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمصطفر

26بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحسن فاضل نعيم114900

ر452185 27بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرسمير عباس عبدالحسير

28بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعلي حمود جاسم107654

29بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرسجاد عنيد جبار120479

30بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحيدر عالء عبيس114833

31بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرقاسم ابراهيم عبدهللا114808

32بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرغدير حاكم جعفر114812



33بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعباس جواد رحيم107020

34بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمصطفر حسن موس551734

35بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعالء ثجيل لفته238966

36بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحسن علي جنام114901

شاب رزاق551859 37بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرجاسم شر

38بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعلي احمد مرشد95347

39بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرسجاد كاظم صادق318409

40بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكربسام فاضل سالم238940

41بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعامر حمود جاسم107694

42بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحسام كريم كاظم110207

43بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكررضا غالي محمدرضا107052

44بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعباس كاظم عبد318235

45بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرامير حمود جاسم115490

46بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحسن نعاس منىسي95573

47بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمهدي ثامر عبدالرزاق427446

48بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكركرار عنيد جبار114877

ر238962 49بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرزاهر علي حسير

50بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرصالح حسن صالح95434

51بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعبدهللا جمعة كاطع107013

52بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحازم غالب عبدالكريم114905

 عبدعلي318277
ر 53بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرهادي عبدالحسير

54بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعبدهللا راشد جواد95427

55بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكروليد احمد كاظم281622

56بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمثنر حميد كبيحان552039

57بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعباس محمد جواد114884

58بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعلي حميد ونان120887

ي مجلي106934
59بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمهند راضر

60بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرامير ناظم عطية114852

61بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمحمد جميل عبيس238979

62بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعلي حسن عبيد281651

63بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعلي يوسف عبيس318331

64بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعلي جابر طاهر120689

65بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحبيب فاضل خليف426503

66بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرقاسم محمد دريس114880

67بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعباس حمزة جبار426968

68بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرنزال صالح ايوب104282

69بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرهاشم محمد دريس114864

70بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمنتظر لفتة قاسم114867

71بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكررسول عنيد جبار238898

72بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعلي جابر عباس238879

ر426854 73بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرايمن صبخي عبدالحسير

 علي120592
ر 74بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمحمد حسير

75بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعقيل نبيل كامل551967

76بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعمار حسن محمد107606

77بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرواثق توفيق بريسم281635

78بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمصطفر محمد عبدالكريم551725

79بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمنذر خضير حسن114866



80بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرسيف محمد عبداالمير281745

81بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمرتضر ابراهيم حسن114876

82بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمصطفر صبار عطوان114800

83بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمحمد حيدر صالح120459

84بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمنتظر فرحان محمد106942

85بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكركرار كاظم نايف427411

ر موجد97646 86بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكراحمد حسير

87بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكراحسان علي عبدزيد426551

88بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعقيل محمد دريس114883

89بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرسيف علي موس114826

90بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحيدر رزاق جواد318310

ر ظاهر120491 91بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرخليل حسير

ر علوان115204 92بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعالء حسير

ر120455 93بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمحمد علي حسير

94بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحيدر رزاق محمدرضا114896

95بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعلي عماد ياش551627

96بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمصطفر رسول حسون107255

ي جابر شنيار95061
ر
97بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكروق

98بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمحمد احمد خشن535465

99بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعقيل عبدمسلم محمدعلي95384

ي114897
ر
ر مسير صاق 100بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحسير

101بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرباسم اسماعيل كاظم97442

102بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحيدر عباس محمد551876

103بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحسن عماد عبيد318304

ر120507 104بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرايهاب جميل حسير

ي عبد106985
105بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرليث تف 

106بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمهند احمد عبد552037

ي فاضل غضبان318291
ر
107بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكروق

108بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعباس محمد عبدالواحد551969

109بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكركرار عباس حسن318431

ر107230 110بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمنتظر عبداالمير حسير

ي238929
111بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرضياء نعمه تف 

112بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعلي ابراهيم طعمة120696

113بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرضياء نارص رشيد518382

114بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكروليد فريد عبدهللا120444

ر حمزة281741 115بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعلي حسير

ي318685
116بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرنزار شاكر تف 

117بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمصطفر جليل كريم114874

118بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمحمد غالب محمد96131

119بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرشاكر محمد جبار95453

120بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرقاسم فرحان محمد107527

121بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرسالم طارق عليوي114889

ر96674 122بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعقيل عباس عبدالحسير

123بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرامير كاظم حجاوي120799

 علي محمدحسن318229
124بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمصطفر

ر551965 125بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرعلي محمد حسير

ر حسون120520 126بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكراحمد عبدالحسير



127بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكركاظم جواد رحيم107519

ي114903
ي تف  128بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرحسن عبدالنن 

ر238869 129بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرامير صاحب عبدالحسير

ر كاظم549625 130بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكركرار حسير

131بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمرتضر حسن حمزة95205

132بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرمحسن قاسم محسن120599

133دبلومالحيدرية21646النجفذكرمصطفر فرحان كاطع95194

134دبلومالحيدرية21646النجفذكرفرقان ابراهيم صادق114811

135دبلومالحيدرية21646النجفذكرانور صباح عبدالرسول107070

136دبلومالحيدرية21646النجفذكرعقيل هادي سلمان95375

137دبلومالحيدرية21646النجفذكرغيث نعيم مهدي107577

138دبلومالحيدرية21646النجفذكركرار غانم صادق120611

139دبلومالحيدرية21646النجفذكرخالد زين عواد238908

140دبلومالحيدرية21646النجفذكرمنتظر كريم خصاف318418

141دبلومالحيدرية21646النجفذكركرار عبدالعظيم فاضل106988

142دبلومالحيدرية21646النجفذكريعقوب حمد حمادي95764

143دبلومالحيدرية21646النجفذكرعلي فاضل نعيم496273

144دبلومالحيدرية21646النجفذكرحسن فاضل حيدر551880

ر عبيس107007 145دبلومالحيدرية21646النجفذكرعلي عبدالحسير

146دبلومالحيدرية21646النجفذكراحمد عبدعلي وداعة120804

147دبلومالحيدرية21646النجفذكراحمد حميد كاظم519716

ر عبطان96286 148إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمجيد عبدالحسير

ر عليوي96633 149إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعلي حسير

150إعداديةالحيدرية21646النجفذكرصاحب عبدهللا عبيس115236

ر120478 151إعداديةالحيدرية21646النجفذكرصادق صاحب عبدالحسير

152إعداديةالحيدرية21646النجفذكررياض حمزة حربوش115707

153إعداديةالحيدرية21646النجفذكرجاسم محمد عباس110214

154إعداديةالحيدرية21646النجفذكرغيث علي حيدر107585

155إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسن جواد محسن110204

ر عبد452082 156إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمرتضر حسير

157إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعبدالكاظم عبدالرحيم عبدالكاظم120476

ر جبار115663 158إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعلي حسير

159إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحميد علي عبيد110140

ر عواد جي 239115 160إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسير

161إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمهند جاسم حميدة107189

162إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمحمد رحمن ياش96201

163إعداديةالحيدرية21646النجفذكررسول ماجد كاظم115299

164إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعبدهللا راهي لزام238884

ر جعفر239151 165إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعلي حسير

هللا عبدالزهرة يونس239455 166إعداديةالحيدرية21646النجفذكرخير

167إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعباس جابر طاهر318632

168إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعلي جمعة كاطع120681

169إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمصعب مالك عبدالعالي107248

170إعداديةالحيدرية21646النجفذكرليث غازي نعيمة115627

171إعداديةالحيدرية21646النجفذكراحمد جبار عبيد115755

172إعداديةالحيدرية21646النجفذكركاظم محمد كاظم551676

173إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعباس قاسم محمد115215



174إعداديةالحيدرية21646النجفذكرغزوان احمد محمدحسن107599

175إعداديةالحيدرية21646النجفذكرغزوان محمود شاكر107588

176إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمرتضر حامد عبدالزهرة478556

ر554571  لفته حسير
177إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمصطفر

178إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسن هادي عباس110190

179إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحيدر خليل جاهل552352

180إعداديةالحيدرية21646النجفذكرسالم داخل محمد239658

181إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحيدر يحنر عبيس110125

ي97106  وهام لهين 
ر 182إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسير

ر محمد110305 183إعداديةالحيدرية21646النجفذكرايمن حسير

184إعداديةالحيدرية21646النجفذكرسجاد علي محيسن115684

185إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعلي رياض كاظم107645

ر107222 186إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمنتظر علي عبدالحسير

ر120743 187إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعباس علي عبدالحسير

188إعداديةالحيدرية21646النجفذكرباقر يوسف عبدزيد97407

189إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسن حاكم ملوح110199

190إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعلي كريم لفته96567

191إعداديةالحيدرية21646النجفذكركرار ثابت فرهود551665

192إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمصطفر عباس كشاش115596

193إعداديةالحيدرية21646النجفذكرابراهيم سعد طعيمة115764

194إعداديةالحيدرية21646النجفذكرسجاد توفيق بريسم115692

195إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمهدي كاظم عاصف107204

 علي نارص110151
ر 196إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسير

ر319870 197إعداديةالحيدرية21646النجفذكرزيد عبود حسير

198إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمحمد عبدزيد عبيس107316

ر120458 199إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمحمد سالم عبدالحسير

200إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمحمد هادي حمزة115621

ر120519 201إعداديةالحيدرية21646النجفذكراحمد علي حسير

ر552359 202إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسام عبدعلي حسير

203إعداديةالحيدرية21646النجفذكرصدرالدين محمد هادي120762

204إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمنتظر رزاق محمدرضا96072

205إعداديةالحيدرية21646النجفذكراحمد ستار ابراهيم97617

206إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمثنر محمد موحان96317

207إعداديةالحيدرية21646النجفذكرصالح عبدالجليل عبدعلي107704

208إعداديةالحيدرية21646النجفذكرفهد محمد شالل551655

209إعداديةالحيدرية21646النجفذكرصادق عبود جبار115677

210إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعلي عباس علي239379

211إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعلي حسن علي120675

212إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمهدي ثامر جهلول115091

ر426662 213إعداديةالحيدرية21646النجفذكرصادق علي عبدالحسير

ر517954 214إعداديةالحيدرية21646النجفذكرازهر سعد حسير

215إعداديةالحيدرية21646النجفذكركاظم هاشم قميص551698

216إعداديةالحيدرية21646النجفذكرغانم عبدالحسن محمدجواد96409

ر مهيت نعاس97191 217إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسير

ر426978 218إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعلي عباس حسير

219إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمحمد عبدالكاظم نشو96181

ر حسن حمزة97544 220إعداديةالحيدرية21646النجفذكرامير



221إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعدنان نارص لفته518271

222إعداديةالحيدرية21646النجفذكرظافر هادي جي 427018

ر120821 223إعداديةالحيدرية21646النجفذكراثير عباس عبدالحسير

ر علوان115324 224إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحيدر حسير

225إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمسلم هاشم محمد107266

226إعداديةالحيدرية21646النجفذكرميثم محمد ابراهيم551713

227إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسن خضير عبدالعباس110196

ر96045 228إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمؤمل علي حسير

ر هداد115351 229إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحمود عبدالحسير

230إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمحمد حسن عواد114803

231إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسن هيثم يونس110185

232إعداديةالحيدرية21646النجفذكرسلوان ابراهيم حسن107038

233إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمحمود حيدر صالح107283

234إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمحمد علي غاوي115117

235إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحاكم غازي نعيمة115735

236إعداديةالحيدرية21646النجفذكرقاسم عبدالزهرة جاسم115137

237إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعلي فالح رشيد496345

238إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعلي حيدر طالب478539

239إعداديةالحيدرية21646النجفذكرنصير بشير جاسم426909

240إعداديةالحيدرية21646النجفذكرابراهيم حمود صبار552311

241إعداديةالحيدرية21646النجفذكرقاسم نبيل كامل120620

242إعداديةالحيدرية21646النجفذكرامير داخل دهش120513

243إعداديةالحيدرية21646النجفذكراحمد عبدزيد عبيس120813

244إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعباس عطية ساجت96817

245إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحبيب عباس حسن552362

246إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعباس عبدالكاظم نشو96847

ر عبود حمد239064 247إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسير

248إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمبارك ابراهيم صادق107508

249إعداديةالحيدرية21646النجفذكراحمد هاشم عيىس426688

250إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعمار رعد محمود115553

251إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمسلم عباس كريم115601

ي97212
ر جبار راضر 252إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسير

253إعداديةالحيدرية21646النجفذكرامير حامد نور110324

254إعداديةالحيدرية21646النجفذكرايمن طالب سلمان97468

255إعداديةالحيدرية21646النجفذكرصادق رحيم ياش518312

256إعداديةالحيدرية21646النجفذكرهشام حامد سكر318839

ر حمزة426805 257إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمحمد حسير

258إعداديةالحيدرية21646النجفذكرامجد كريم عبدعلي120515

259إعداديةالحيدرية21646النجفذكرسجاد عبود حمد281672

260إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسن مهدي صالح110192

261إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمحمد حاكم عباس107370

262إعداديةالحيدرية21646النجفذكراحمد سالم كاظم110406

263إعداديةالحيدرية21646النجفذكرغيث محمد صاحب120659

264إعداديةالحيدرية21646النجفذكركرار خلف كاظم452191

265إعداديةالحيدرية21646النجفذكركرار حيدر طالب120618

266إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحيدر جالل شحان452121

ر552338 267إعداديةالحيدرية21646النجفذكرباقر حبيب حسير



ر318660 268إعداديةالحيدرية21646النجفذكرميثم عبود عبدالحسير

269إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحمزة محمدرضا مهدي318970

ر عبدهللا عبيس552357 270إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسير

ر كريم مجدي114838 271إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسير

ر عبداالمير سهل556072 272إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسير

273إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمحمد جابر شنيار107447

274إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعلي صالح مهدي318326

ر96452 275إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعيىس عبدالكاظم حسير

ر قنديل كامل550032 276إعداديةالحيدرية21646النجفذكرامير

277إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعلي زهير عبدهللا107630

278إعداديةالحيدرية21646النجفذكرستار عبدالعظيم فاضل110087

ر وداعة107622 279إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعلي عبدالحسير

280إعداديةالحيدرية21646النجفذكرباقر ابراهيم عليوي110271

281إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعلي عباس جابر96598

282إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمسلم قيس ابراهيم518263

ر غالب ظاهر239134 283إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسير

ر120782  علي عبدالحسير
ر 284إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسير

285إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسن علي جمعة97287

286إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسيب هاشم علي552358

ر553696 287إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمسلم عباس عبدالحسير

288إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسن رياض عكلة517922

289إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعلي والي شهيب96474

290إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحميد عبود موس518455

291إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعبدالرحمن احمد خشن96720

292إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحيدر جواد كاظم318898

ر عبدهللا منىسي97314 293إعداديةالحيدرية21646النجفذكرتحسير

294إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمرتضر خلف نعيمة518277

295إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحمزة عبداالمير حميد115722

296إعداديةالحيدرية21646النجفذكرسالم موس جبار110076

297إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعلي شاكر يونس281729

298إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعبدهللا عباس خلف114817

299إعداديةالحيدرية21646النجفذكرظاهر حبيب حسن120477

300إعداديةالحيدرية21646النجفذكرهاشم عبدهللا هاشم107119

301إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمحمد مراد محمد107312

302إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعلي كريم نارص96528

303إعداديةالحيدرية21646النجفذكرموس عيىس صبار115585

ر سالم عبيد318767 304إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسير

305إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعبدهللا نجم عبدالرضا96755

ر ذياب شحان120785 306إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسنير

307إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسن زوري زاهي110193

308إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمحمد رحيم مطرسر107361

309إعداديةالحيدرية21646النجفذكرجواد كاظم عبدعلي552344

310إعداديةالحيدرية21646النجفذكركرار كامل خصاف114805

311إعداديةالحيدرية21646النجفذكرصفاء حيدر مطر96873

312إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمرتضر حسن مزهر120451

313إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحيدر حسن حمد120494

314إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحيدر ثجيل ياش110126



315إعداديةالحيدرية21646النجفذكرصالح حسن راهي551610

316إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمصطفر عبدالزهرة خماط239071

317إعداديةالحيدرية21646النجفذكرابراهيم غالب ظاهر239173

318إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمنتظر هاشم عيىس107213

319إعداديةالحيدرية21646النجفذكرغسان شهيد كاظم96395

320إعداديةالحيدرية21646النجفذكرقاسم جبار زغير426949

321إعداديةالحيدرية21646النجفذكراحمد حبيب حسن120817

322إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسن عبدالعزيز جخيور120787

323إعداديةالحيدرية21646النجفذكرصادق طاهر عزران96897

324إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعماد عواد مطرسر114881

325إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمنتظر فاضل حميد120559

326إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعلي سلمان فرهود551635

327إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمصطفر رياض عكلة478495

 علي هادي120569
328إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمرتضر

329إعداديةالحيدرية21646النجفذكرسلطان يحنر كطران518258

330إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمنتظر قضي جبار194830

331إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمحمد عذاب هاشم115623

332إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمحمود عواد محمدجواد115616

333إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمحمد سعد عبدالرضا239083

334إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعلي كريم عبدالسادة95743

335إعداديةالحيدرية21646النجفذكراكرم عباس كاظم110339

336إعداديةالحيدرية21646النجفذكرهاشم شهيد حمزة107130

337إعداديةالحيدرية21646النجفذكرسجاد علي جهاد96946

ر551639 338إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعقيل عباس عبدالحسير

339إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمصطفر نارص عبد518360

340إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعلي عبدهللا كاظم115185

341إعداديةالحيدرية21646النجفذكرصالح مهدي سلمان114822

342إعداديةالحيدرية21646النجفذكرسيف علي نعمة107028

343إعداديةالحيدرية21646النجفذكراسعد عبدعلي وداعة544807

344إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمرتضر احمد حمزة518316

345إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمحمد عبدالهادي كاظم96163

346إعداديةالحيدرية21646النجفذكرجابر عمار عبدالرزاق115747

347إعداديةالحيدرية21646النجفذكرنبيل محمد مجهول107156

348إعداديةالحيدرية21646النجفذكراسامة كاظم صالح97585

349إعداديةالحيدرية21646النجفذكربدر عجيل نعيثل97345

350إعداديةالحيدرية21646النجفذكرثامر حمود جاسم115413

351إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسن نبيل حسن518393

ر ثجيل ظاهر97258 352إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسير

353إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعبدالهادي كاظم عاصف107668

354إعداديةالحيدرية21646النجفذكراحمد ياش عبود239420

355إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمختار صالح كطران120452

356إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعلي مهند حسن96495

357إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعبدهللا صباح كامل239999

358إعداديةالحيدرية21646النجفذكرفالح حسن راهي120622

359إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمرتضر عبدالهادي كسار318750

ر نارص فرهود552354 360إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسير

ر هادي120604 361إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمجتن  حسير



362إعداديةالحيدرية21646النجفذكركرار حيدر كاظم96337

363إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمحمد طالب عبد120580

364إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعبدالزهرة كاظم عاصف96704

365إعداديةالحيدرية21646النجفذكرمحمد والي شهيب107292

366إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسن عباس حسن115728

367إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعباس وردان رزاق96791

368إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعلي دحام عودة478503

369إعداديةالحيدرية21646النجفذكرسالم عواد محيل115253

ر جاسب محمد110181 370إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسير

371إعداديةالحيدرية21646النجفذكرعلي فالح مهدي95322

372إعداديةالحيدرية21646النجفذكرحسن هالل خشن519109

373إعداديةالحيدرية21646النجفذكرنزار رزاق محمدرضا107147

374بكالوريوسالحيدرية21646النجفذكرجاسم محمد دريس318784

375دبلومالحيدرية21646النجفذكرعبدالمحسن عويز نايف107675

376إعداديةالحيدرية21646النجفذكرقاسم محمدعلي عبيد426895

377إعداديةالحيدرية21646النجفذكرياش شاكر سلطان115035

378إعداديةالحيدرية21646النجفذكرناظم مزهر مهدي115080

1بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىرجاء هاشم عباس496329

2بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىفردوس محمدحسن عبود107542

3بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىفردوس عبدالجليل دريس115147

4بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىوداد عاضي عبيد238921

5بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىاشاء جواد جليل318283

6بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىامنه عبدالجليل دريس114855

7بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىسعاد فرهود جديم318301

8بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىفاطمة عامر حمود120466

سارة نصير تركي120481
9بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننى

ر كاظم110220 10بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىتغريد حسير

11بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىفاطمه عبدهللا علي95302

ر حاكم ضايع110137 12بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىحنير

13بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىصابرين دخيل مردان114887

ر منىسي496351 14بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىرواء حسير

مريم تركي هاشم238873
15بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننى

16بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىسارة وليد جواد95489

انصاف تركي هاشم114849
17دبلومالحيدرية21646النجفأننى

رضية مكي حمزة115294
18دبلومالحيدرية21646النجفأننى

19دبلومالحيدرية21646النجفأننىسلىم فاضل عبيس120765

زهراء مكي كريم114894
20دبلومالحيدرية21646النجفأننى

21دبلومالحيدرية21646النجفأننىاحالم سلطان محسن496242

 علي544810
ر 22إعداديةالحيدرية21646النجفأننىنجلة حسير

ر شاكر281638 23إعداديةالحيدرية21646النجفأننىامنة حسير

24إعداديةالحيدرية21646النجفأننىسهام حسن عبد281611

ر زهير عبدهللا110242 1دبلوم عاليالحيدرية21646النجفأننىبنير

2بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىمىه كريم عبدعلي120447

3بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىازهار عودة وساك281702

4بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىاشاء ناظم مزهر426817

ي ناظم95118
5بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىنور حسنر

6بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىنور عباس فاضل120446



7بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىدعاء عباس علي238904

8بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىوعد كامل خصاف114796

9بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىارم عبدالكاظم سعيد551845

10بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىوفاء عمار عبادي115046

11بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىحوراء حاتم عظيم110134

12بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىميالد صالح جاسم518489

ايمان عبدعلي جاسم110315
13بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننى

14بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىنوال مراد محمد107139

15بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىعفاف يحنر عبدااليمة120735

16بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىخلود ثابت فرهود551894

ى عامر محمد120503 17بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىبرسر

ر239296 هديل غالي زعير
18بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننى

19بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىفاطمة محمد كريم115156

20بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىفريال زهير عبدهللا120465

21بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىهند عبد عليوي95834

22بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىحنان هادي جي 518306

23بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىنرجس سعيد موس95125

ر120638 24بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىفاطمة عبداالمير حسير

25بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىسارة جابر عباس551935

26بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىدعاء محمد سلمان426751

27بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىنورة فالح دعسان281715

ر علوان281649 28بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىزينب حسير

29بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىفرقان ثابت فرهود552021

ر سوادي238936 30بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىرحاب ياسير

31بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىهدى كريم لفته95080

32بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىزينب محسن محمدعلي120486

33بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىسعاد عبدهللا حمزة551940

34بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىسخ  حسن عبدمحمد427398

35بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىدالل تاية عالوي120778

36بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىسميه عقيل عبدالرسول95476

ر منىسي281646 37بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىزمن حسير

رقية محسن محمدعلي120488
38بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننى

39بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىزينب جواد كاظم238894

40بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىختام حسن حمد318796

41بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىعهود فاضل خصاف120470

42بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىزينب حامد جاسم426705

ر535448 43بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىزهراء سعد حسير

44بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىايمان عبدالزهرة طالب551837

ر107068 45بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىبيداء عباس حسير

ي281738
46بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىزينب جبار راضر

ر427432 47بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىتبارك صبخي عبدالحسير

ر عذاب هاشم95611 48بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىبنير

49بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىصبا صالح عبدالزهره318272

ر107045 50بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىشاب كاظم حسير

51دبلومالحيدرية21646النجفأننىبدور مبدر عبد115450

52دبلومالحيدرية21646النجفأننىهاجر عادل حسن318337

53دبلومالحيدرية21646النجفأننىفرقان سعيد موس544796



54دبلومالحيدرية21646النجفأننىرغد دخيل مردان95527

55دبلومالحيدرية21646النجفأننىخديجة عامر عبدالرضا426522

ر426436 56إعداديةالحيدرية21646النجفأننىحوراء فاضل شغير

ر281641 57إعداديةالحيدرية21646النجفأننىوسيلة شاكر حسير

58إعداديةالحيدرية21646النجفأننىهيفاء مطرسر مهدي115052

59إعداديةالحيدرية21646النجفأننىزينب عامر موس96973

نور محمد علي95979
60إعداديةالحيدرية21646النجفأننى

61إعداديةالحيدرية21646النجفأننىايمان كريم هويش120792

62إعداديةالحيدرية21646النجفأننىايناس حازم محمد518444

ي107168
63إعداديةالحيدرية21646النجفأننىمياسة جبار جونر

حوراء جاسم محمدعلي97070
64إعداديةالحيدرية21646النجفأننى

ابتسام علي راهي110437
65إعداديةالحيدرية21646النجفأننى

ر120485 66إعداديةالحيدرية21646النجفأننىسارة جميل حسير

ي ناظم115712
67إعداديةالحيدرية21646النجفأننىرغد حسنر

68إعداديةالحيدرية21646النجفأننىفاطمة عبدالكاظم سعيد551660

اد551842 ازهار محمدعلي شر
69إعداديةالحيدرية21646النجفأننى

70إعداديةالحيدرية21646النجفأننىايناس محمد عبدالعباس110283

71إعداديةالحيدرية21646النجفأننىزينب صالح كطران114827

72إعداديةالحيدرية21646النجفأننىمالك مطرسر مهدي115095

73إعداديةالحيدرية21646النجفأننىنور كريم مجدي115576

74إعداديةالحيدرية21646النجفأننىشكرية قيس ابراهيم535445

75إعداديةالحيدرية21646النجفأننىجنان تاية عالوي115742

ر552369 76إعداديةالحيدرية21646النجفأننىخلود فالح شغير

77إعداديةالحيدرية21646النجفأننىفاطمة محمد مطرسر115640

78إعداديةالحيدرية21646النجفأننىانعام طالب وهاب120795

79إعداديةالحيدرية21646النجفأننىايات حسن جاسم97496

80إعداديةالحيدرية21646النجفأننىزهراء عبداليمة حسون120773

ر239262 دعاء غالي زعير
81إعداديةالحيدرية21646النجفأننى

82إعداديةالحيدرية21646النجفأننىشى بشير جاسم426989

ق علي مزهر120802 83إعداديةالحيدرية21646النجفأننىاستي 

84إعداديةالحيدرية21646النجفأننىزهور كامل زغير115696

85إعداديةالحيدرية21646النجفأننىرسل رحيم مطرسر99034

86إعداديةالحيدرية21646النجفأننىغفران حجاب صعيع115652

87إعداديةالحيدرية21646النجفأننىسارة هدهود مزعل318611

88إعداديةالحيدرية21646النجفأننىحنان فليح فرحان239400

ر115280 زهراء علي حسير
89إعداديةالحيدرية21646النجفأننى

حوراء علي غاوي114837
90إعداديةالحيدرية21646النجفأننى

91إعداديةالحيدرية21646النجفأننىسخ  موس احمد96926

92إعداديةالحيدرية21646النجفأننىنبأ جليل سوادي96022

ر صبار حمد539884 93إعداديةالحيدرية21646النجفأننىبنير

94إعداديةالحيدرية21646النجفأننىبتول كريم مجدي115475

ر96363 95إعداديةالحيدرية21646النجفأننىفاطمة عبود حسير

96إعداديةالحيدرية21646النجفأننىلمياء مرزة عبدالحمزة115130

97إعداديةالحيدرية21646النجفأننىسمارة غانم نور107718

ر110113 زهراء علي حسير
98إعداديةالحيدرية21646النجفأننى

99إعداديةالحيدرية21646النجفأننىرباب كريم نجم120489

ر حمزة110118 100إعداديةالحيدرية21646النجفأننىزهراء حسير



101إعداديةالحيدرية21646النجفأننىفضة جواد عبداالمير452074

102إعداديةالحيدرية21646النجفأننىفرات حمد عبدزيد120629

103إعداديةالحيدرية21646النجفأننىمنتىه زهير ابراهيم120547

ر97049 104إعداديةالحيدرية21646النجفأننىدنيا رزاق حسير

105إعداديةالحيدرية21646النجفأننىسخ  جبار عطية518438

ر محمد كريم115427 106إعداديةالحيدرية21646النجفأننىبنير

107إعداديةالحيدرية21646النجفأننىمريم رسول عبد106947

108إعداديةالحيدرية21646النجفأننىحوراء ثابت فرهود552353

ي ناظم115242
109إعداديةالحيدرية21646النجفأننىشيماء حسنر

110إعداديةالحيدرية21646النجفأننىنرجس صبار عبد95999

111إعداديةالحيدرية21646النجفأننىزهراء جبار حمد115702

112إعداديةالحيدرية21646النجفأننىاديان بشير جاسم426923

113إعداديةالحيدرية21646النجفأننىفاطمة حمد عبدزيد120643

ر طالب عويد110238 114إعداديةالحيدرية21646النجفأننىبنير

115إعداديةالحيدرية21646النجفأننىامال مراد محمد120517

ر106999 116إعداديةالحيدرية21646النجفأننىفرقان كاظم حسير

117إعداديةالحيدرية21646النجفأننىهبة حسن هالل318622

118إعداديةالحيدرية21646النجفأننىبراق رحيم مطرسر110267

امل علي عبدالكريم281686
119إعداديةالحيدرية21646النجفأننى

120إعداديةالحيدرية21646النجفأننىغفران حيدر شحان115645

121إعداديةالحيدرية21646النجفأننىفيحاء كاظم صادق115633

ر97362 122إعداديةالحيدرية21646النجفأننىبان طالب معير

123إعداديةالحيدرية21646النجفأننىزهراء عماد جاسم97025

124إعداديةالحيدرية21646النجفأننىنور نايف مطرسر115066

125إعداديةالحيدرية21646النجفأننىسخ  احمد عبيس239307

زهراء علي غاوي115260
126إعداديةالحيدرية21646النجفأننى

ر فيصل120652 127إعداديةالحيدرية21646النجفأننىفاطمة حسير

ر115670 128إعداديةالحيدرية21646النجفأننىعروبة عبود حسير

129إعداديةالحيدرية21646النجفأننىاديام وردان رزاق110365

130إعداديةالحيدرية21646النجفأننىنور زهير ابراهيم318600

131إعداديةالحيدرية21646النجفأننىحميدة عبود موس452103

132إعداديةالحيدرية21646النجفأننىامل كاظم جياد552309

133إعداديةالحيدرية21646النجفأننىمريم ضيول كاظم107277

134بكالوريوسالحيدرية21646النجفأننىانتصار سلمان جخيور120509

135دبلومالحيدرية21646النجفأننىجميلة نعمة عطية281613

136إعداديةالحيدرية21646النجفأننىزينب ماجد كاظم120769

1ماجستيرالحسن11647النجفذكرحازم محمدعلي عيىس438980

2بكالوريوسالحسن11647النجفذكرعلي عبداالمير صاحب533366

ي نارص81638 3بكالوريوسالحسن11647النجفذكرسعد ناج 

4بكالوريوسالحسن11647النجفذكرابراهيم عبداالمير حمزة78461

5بكالوريوسالحسن11647النجفذكرجاسم محمدعلي عيىس39945

ر عبدهللا523767 6بكالوريوسالحسن11647النجفذكرعباس حسير

ر محمد277392 7بكالوريوسالحسن11647النجفذكرحيدر ياسير

ر277314 ر عبدالحسير 8بكالوريوسالحسن11647النجفذكرمحمد ياسير

 مكي293668
ر 9بكالوريوسالحسن11647النجفذكرعلي حسير

10بكالوريوسالحسن11647النجفذكرعلي جودة مروح353395

11بكالوريوسالحسن11647النجفذكرمحمد خضير ثنوان78291



12بكالوريوسالحسن11647النجفذكرعلي جواد كاظم244383

13بكالوريوسالحسن11647النجفذكراحمد حسن حمزة78458

14بكالوريوسالحسن11647النجفذكرفالح حسن عبدالرضا43626

15بكالوريوسالحسن11647النجفذكرصادق جعفر جاسم244426

ي طعمه277401
16بكالوريوسالحسن11647النجفذكرجعفر شانر

17بكالوريوسالحسن11647النجفذكرمنذر نعمة مهدي293611

18بكالوريوسالحسن11647النجفذكرمعمر شنشول عبد43996

19بكالوريوسالحسن11647النجفذكررعد عمران موس57697

20بكالوريوسالحسن11647النجفذكرفاضل عباس حسن244421

21بكالوريوسالحسن11647النجفذكررضا عباس حسن78374

ي جابر40256
22بكالوريوسالحسن11647النجفذكرعلي عبدهانر

23بكالوريوسالحسن11647النجفذكراحمد هادي عزوز78194

24بكالوريوسالحسن11647النجفذكرعبدالزهره عليوي كاظم244456

ر عباس277368 غام حسير 25بكالوريوسالحسن11647النجفذكررصر

26بكالوريوسالحسن11647النجفذكرغالب عبيد علي43596

27بكالوريوسالحسن11647النجفذكراحمد عبدالرضا عبداللي524077

28بكالوريوسالحسن11647النجفذكرضياء محمد عبدهللا277366

29بكالوريوسالحسن11647النجفذكراحمد جابر رفش523752

30بكالوريوسالحسن11647النجفذكرسعد جواد كاظم244671

31بكالوريوسالحسن11647النجفذكرمحمد كاظم جبار58927

32بكالوريوسالحسن11647النجفذكرقاسم محمدعلي عيىس293643

33بكالوريوسالحسن11647النجفذكرامير سعيد محمدحسن523966

34بكالوريوسالحسن11647النجفذكررضا حسون عليوي496004

35بكالوريوسالحسن11647النجفذكرعماد حسن خلف81678

ر78394 36بكالوريوسالحسن11647النجفذكررائد حسن حسير

37بكالوريوسالحسن11647النجفذكرمسلم زاير عبوسي244393

ر عباس42223 38بكالوريوسالحسن11647النجفذكرحيدر حسير

39بكالوريوسالحسن11647النجفذكركريم عبود عبوسي277345

ر561720 40بكالوريوسالحسن11647النجفذكراحمد عبدمسلم عبدالحسير

41بكالوريوسالحسن11647النجفذكرحسن علي عبد533415

42بكالوريوسالحسن11647النجفذكرصادق حسن جواد57334

43بكالوريوسالحسن11647النجفذكرحمزه فليح مهدي536073

44بكالوريوسالحسن11647النجفذكرمحمد غالب عودة78006

ر مهدي صاحب495998 45بكالوريوسالحسن11647النجفذكرحسنير

46بكالوريوسالحسن11647النجفذكرمحمد كاظم عبد533401

47بكالوريوسالحسن11647النجفذكرعقيل رحيم كاظم293677

ر353536 48بكالوريوسالحسن11647النجفذكرمحمد جعفر ياسير

49بكالوريوسالحسن11647النجفذكركرار علي نارص277354

50بكالوريوسالحسن11647النجفذكرحيدر خضير عباس42264

51بكالوريوسالحسن11647النجفذكرعلي هاشم عبدالرضا43513

52دبلومالحسن11647النجفذكراحمد رزاق حسن81666

ر469606 53دبلومالحسن11647النجفذكرمهند جعفر ياسير

ر جاسم78015 54دبلومالحسن11647النجفذكرمحمد حسير

ر عطش57377 55دبلومالحسن11647النجفذكرنارص حسير

56دبلومالحسن11647النجفذكرعلي جي  حسن40238

57دبلومالحسن11647النجفذكرعدي عبدالحسن رسول78329

ر شيحان550091 58دبلومالحسن11647النجفذكرمحمد عبدالحسير



ر81646 59دبلومالحسن11647النجفذكررياض محمد حسير

ر غافل متعب293735 60دبلومالحسن11647النجفذكرحسير

61دبلومالحسن11647النجفذكرليث كاظم جبار58840

62دبلومالحسن11647النجفذكرعلي عدنان روكان293811

ر78067 63دبلومالحسن11647النجفذكرعباس تركي حسير

64دبلومالحسن11647النجفذكرنبيل عبدالكاظم حنون405587

65دبلومالحسن11647النجفذكرفارس مناف حبيب524123

66دبلومالحسن11647النجفذكرمصطفر مهدي ظاهر277311

67دبلومالحسن11647النجفذكراحمدطاهر نعيم موازي496000

ر277331 68دبلومالحسن11647النجفذكرمحمد مجيد عبدالحسير

69دبلومالحسن11647النجفذكراحمد عبدالحسن رسول277404

70إعداديةالحسن11647النجفذكركريم كامل حميدي40400

ر469266 ر جعفر ياسير 71إعداديةالحسن11647النجفذكرتحسير

72إعداديةالحسن11647النجفذكررعد جبير علوان523868

73إعداديةالحسن11647النجفذكرعلي محمد مجهول244473

ر محمدصالح43379 74إعداديةالحسن11647النجفذكرعلي حسير

75إعداديةالحسن11647النجفذكرعلي جابر ناهي523854

76إعداديةالحسن11647النجفذكراحسان عيىس كاظم78468

ر عبد بدر42015 77إعداديةالحسن11647النجفذكرحسير

78إعداديةالحسن11647النجفذكرحيدر فالح حسن81795

79إعداديةالحسن11647النجفذكرمحمد علي مهدي502097

ر محمدجواد كاظم41521 80إعداديةالحسن11647النجفذكرامير

1ماجستيرالحسن11647النجفذكرحيدر توفيق كاظم413495

ي81720 2ماجستيرالحسن11647النجفذكرمناف محسن ناج 

3ماجستيرالحسن11647النجفذكراحمد ادم عبدعلي496005

4بكالوريوسالحسن11647النجفذكرعبدهللا رؤوف خضير293573

5بكالوريوسالحسن11647النجفذكرمصطفر محسن يعقوب40552

6بكالوريوسالحسن11647النجفذكرعمار ياش مالك43539

7بكالوريوسالحسن11647النجفذكربالل عبدالهادي عبدالزهره524007

8بكالوريوسالحسن11647النجفذكرسالم طعمه خلف78346

9بكالوريوسالحسن11647النجفذكرمحمدرضا عزيز محسن78268

10بكالوريوسالحسن11647النجفذكركاظم منصور محيسن78300

11بكالوريوسالحسن11647النجفذكرزيد عبدعلي داود42894

12بكالوريوسالحسن11647النجفذكرحيدر صالح وحيد277396

13بكالوريوسالحسن11647النجفذكرمقداد عبدالكاظم حسن59041

14بكالوريوسالحسن11647النجفذكرابراهيم محمد عباس78464

15بكالوريوسالحسن11647النجفذكرزيد رياض محمد81639

ر244418 ر كاظم حسير 16بكالوريوسالحسن11647النجفذكرحسير

17بكالوريوسالحسن11647النجفذكرقاسم ابراهيم رمضان43646

18بكالوريوسالحسن11647النجفذكرحسن عبدالواحد عبدهللا81819

19بكالوريوسالحسن11647النجفذكرمسلم هادي مهدي78241

ي طعيمه43819
ي كون 

20بكالوريوسالحسن11647النجفذكرمحمدتف 

21بكالوريوسالحسن11647النجفذكرمحمد فاضل كاظم523846

ر كاظم مرزوك42139 22بكالوريوسالحسن11647النجفذكرحسير

ر533377 23بكالوريوسالحسن11647النجفذكراسعد محمدعلي ياسير

غام جاسم محمد277375 24بكالوريوسالحسن11647النجفذكررصر

25بكالوريوسالحسن11647النجفذكرمهند جاسم عبدالزهرة78001



26بكالوريوسالحسن11647النجفذكراحسان يازيد حسن57416

27بكالوريوسالحسن11647النجفذكرعلي عباس خضير353364

ر523755 28بكالوريوسالحسن11647النجفذكرعلي سعد حسير

29بكالوريوسالحسن11647النجفذكرمحمد نعمان محمد43775

30بكالوريوسالحسن11647النجفذكرمنتظر علي جوده293618

ي58674 31بكالوريوسالحسن11647النجفذكرعلي عقيل ناج 

32بكالوريوسالحسن11647النجفذكراحمد ناجح عبدزيد57440

33بكالوريوسالحسن11647النجفذكرحسن جبار كامل553702

ي293944 34بكالوريوسالحسن11647النجفذكراحمد ابراهيم عرين 

35بكالوريوسالحسن11647النجفذكربالل رؤوف خضير244503

36بكالوريوسالحسن11647النجفذكركرار فيصل عبدالواحد81700

37بكالوريوسالحسن11647النجفذكرمرتضر قيض عالء524245

38بكالوريوسالحسن11647النجفذكرحامد محمدجواد كاظم536127

39بكالوريوسالحسن11647النجفذكركرار عودة عباس78028

40بكالوريوسالحسن11647النجفذكرصادق غازي جابر496008

41بكالوريوسالحسن11647النجفذكرمهدي عباس عبدهللا44035

42بكالوريوسالحسن11647النجفذكرمحمد قحطان نجم43743

43بكالوريوسالحسن11647النجفذكراحمد علي راهي405535

44بكالوريوسالحسن11647النجفذكرطه صباح جواد43227

45بكالوريوسالحسن11647النجفذكرحيدر حمودي عبدالحسن533390

46بكالوريوسالحسن11647النجفذكرستار جبار حسن57750

47بكالوريوسالحسن11647النجفذكرفيصل نوري فيصل524103

48بكالوريوسالحسن11647النجفذكرزيد مناف حبيب57727

49بكالوريوسالحسن11647النجفذكرصادق محمد عبيس43150

ر حمودي مهدي277677 50بكالوريوسالحسن11647النجفذكرحسير

ي40181 51بكالوريوسالحسن11647النجفذكرعباس كريم عبدالنن 

ر نارص كاظم523858 52بكالوريوسالحسن11647النجفذكرتحسير

53بكالوريوسالحسن11647النجفذكركرار محمدعلي عيىس244431

54بكالوريوسالحسن11647النجفذكرعلي كاظم ظاهر40299

55بكالوريوسالحسن11647النجفذكرحسن جبار عجزان81656

56بكالوريوسالحسن11647النجفذكراحمد عبداليمة جي 523864

ر عبدالعباس293747 57بكالوريوسالحسن11647النجفذكرامير عبدالحسير

58بكالوريوسالحسن11647النجفذكرسلطان منصور محيسن40159

59بكالوريوسالحسن11647النجفذكرحسن كريم مجيد81810

60بكالوريوسالحسن11647النجفذكرامير عباس جي 78445

61بكالوريوسالحسن11647النجفذكرهادي نعيم حسن40605

ر مهدي81799 62بكالوريوسالحسن11647النجفذكرحيدر عبدالحسير

63بكالوريوسالحسن11647النجفذكرعدنان رضيوي مردان78057

64بكالوريوسالحسن11647النجفذكرحيدر علي عبداالمير42419

65بكالوريوسالحسن11647النجفذكرعلي عبداالمير جي 523850

ر جياد81689 66بكالوريوسالحسن11647النجفذكرمرتضر حسير

67بكالوريوسالحسن11647النجفذكرمنتظر صالح مهدي353330

68بكالوريوسالحسن11647النجفذكراحمد رعد جبوري57301

69بكالوريوسالحسن11647النجفذكرامير جاسم محمد81836

ر جبار539715 70بكالوريوسالحسن11647النجفذكرعلي حسير

71بكالوريوسالحسن11647النجفذكرزيد حبيب عباده42846

72بكالوريوسالحسن11647النجفذكرسالم بيان جعفر43044



ر عبدالواحد عبدهللا42058 73بكالوريوسالحسن11647النجفذكرحسير

74بكالوريوسالحسن11647النجفذكرليث حمود خنياب413493

75دبلومالحسن11647النجفذكرامير جاسم محمد81846

76دبلومالحسن11647النجفذكرحسن سعدون عبداالمير57619

77دبلومالحسن11647النجفذكرزيد حيدر غازي277653

78دبلومالحسن11647النجفذكرقاسم عبدزيد طالب523879

79دبلومالحسن11647النجفذكرصالح مهدي صالح353356

ي طالب عبدزيد42624
80دبلومالحسن11647النجفذكرراضر

ر محمد43669 81دبلومالحسن11647النجفذكرمحمد عبدالحسير

82دبلومالحسن11647النجفذكرعباس علي عبدالزهره43292

83دبلومالحسن11647النجفذكرعلي عبدالواحد عبدهللا413507

84دبلومالحسن11647النجفذكركرار حميد عبداالمير536106

85دبلومالحسن11647النجفذكرعماد عباس نارص81676

ر عطش57359 86دبلومالحسن11647النجفذكرفيصل حسير

87دبلومالحسن11647النجفذكرحسن عبدهللا سعيد39957

88دبلومالحسن11647النجفذكرسجاد حمودي ظاهر293713

89دبلومالحسن11647النجفذكررسول ابراهيم كاظم78097

90دبلومالحسن11647النجفذكراحمد عباس حسن496042

91دبلومالحسن11647النجفذكرعقيل كاظم عبدالرضا78325

92دبلومالحسن11647النجفذكرعلي رضاوي عبد533369

93دبلومالحسن11647النجفذكرمصطفر جبار هاشم40536

94دبلومالحسن11647النجفذكرسلمان جابر سلمان244598

95دبلومالحسن11647النجفذكرلطيف محمدعلي عيىس293635

96دبلومالحسن11647النجفذكرعلي موس واجد78044

ر كريم جي 81649 97دبلومالحسن11647النجفذكرحسير

98دبلومالحسن11647النجفذكرعقيل حبيب جميل43328

99دبلومالحسن11647النجفذكررحيم منصور عبد40016

100إعداديةالحسن11647النجفذكرمحمدعلي مازن عباس81691

ر جاسم محمد78107 101إعداديةالحسن11647النجفذكرحسير

102إعداديةالحسن11647النجفذكرمصطفر حمزة جواد81724

103إعداديةالحسن11647النجفذكرحيدر علي جواد400931

104إعداديةالحسن11647النجفذكرعباس حسن صالح523881

105إعداديةالحسن11647النجفذكرعبدهللا رحيم جي 40206

ر496003  علي عبدالحسير
ر 106إعداديةالحسن11647النجفذكرالحسير

107إعداديةالحسن11647النجفذكرمحمد فاضل عباس43693

108إعداديةالحسن11647النجفذكرعمار جبار كاظم345479

ر عبدالكاظم39877 109إعداديةالحسن11647النجفذكراحمد حسير

ر عبدالعباس536034 110إعداديةالحسن11647النجفذكرزين العابدين عبدالحسير

111إعداديةالحسن11647النجفذكرعلي كاظم جواد43410

ي محمد خضير41707
112إعداديةالحسن11647النجفذكرتف 

113إعداديةالحسن11647النجفذكرمرتضر كاظم عبدالرضا78256

114إعداديةالحسن11647النجفذكرمحمدعلي جليل فاضل81754

115إعداديةالحسن11647النجفذكراحمد صباح خلخال539724

116إعداديةالحسن11647النجفذكرمصطفر فرحان نارص78234

117إعداديةالحسن11647النجفذكرحسن حميد عبدهللا550076

118إعداديةالحسن11647النجفذكرعبدهللا نافع نوري40219

119إعداديةالحسن11647النجفذكرياش صالح مهدي44275



120إعداديةالحسن11647النجفذكرعباس حسون رشيد81769

ر81722 121إعداديةالحسن11647النجفذكرمصطفر نارص حسير

122إعداديةالحسن11647النجفذكرحيدر جبار مراد42195

123إعداديةالحسن11647النجفذكرسالم محمد عباس57856

124إعداديةالحسن11647النجفذكرصادق محمد عبد57340

125إعداديةالحسن11647النجفذكرزيد علي راهي277625

126إعداديةالحسن11647النجفذكراحمد حسون رشيد524225

127إعداديةالحسن11647النجفذكرغيث عقيل حسن78305

128إعداديةالحسن11647النجفذكرمصطفر سالم نجم43937

129إعداديةالحسن11647النجفذكرعلي ثامر راهي244614

130إعداديةالحسن11647النجفذكرمرتضر حيدر حسن40508

ي81832 ر محسن ناج  131إعداديةالحسن11647النجفذكرامير

132إعداديةالحسن11647النجفذكرمحمد رؤوف محمدعلي78277

133إعداديةالحسن11647النجفذكرمحمد حيدر عيدان58873

134إعداديةالحسن11647النجفذكربارق علي دهن39915

135إعداديةالحسن11647النجفذكرعلي حسن ظاهر58472

136إعداديةالحسن11647النجفذكرحسن عباس خضير405617

137إعداديةالحسن11647النجفذكرمحمدعلي نافع نوري43846

138إعداديةالحسن11647النجفذكرمرتضر موس ظاهر78246

139إعداديةالحسن11647النجفذكركاظم علي معيوف523988

ر انس حاكم496040 140إعداديةالحسن11647النجفذكرحسير

141إعداديةالحسن11647النجفذكرميثم كريم عزيز44069

142إعداديةالحسن11647النجفذكرزيد جاسم محمدعلي40093

143إعداديةالحسن11647النجفذكرجواد كاظم جعاز293914

144إعداديةالحسن11647النجفذكرمصطفر باسم عبدالزهرة81748

ر عباس43907  حسير
145إعداديةالحسن11647النجفذكرمصطفر

146إعداديةالحسن11647النجفذكرعلي مظهر اسماعيل43473

147إعداديةالحسن11647النجفذكرعلي رضا كاظم57349

ر550049 148إعداديةالحسن11647النجفذكرحميد عبدمسلم عبدالحسير

149إعداديةالحسن11647النجفذكرزيد عبدالحسن عباس523838

150إعداديةالحسن11647النجفذكرفارس مهدي صاحب524259

151إعداديةالحسن11647النجفذكرعلي نعمة عبدزيد78041

152إعداديةالحسن11647النجفذكرحسن كريم جي 81651

153إعداديةالحسن11647النجفذكرامير محمد كاظم81662

154إعداديةالحسن11647النجفذكرحسن علي جواد232546

ر عباس عزالدين81695 155إعداديةالحسن11647النجفذكرمحمدحسير

ر حنون58963 ي عبدالحسير
156إعداديةالحسن11647النجفذكرمحمدتف 

157إعداديةالحسن11647النجفذكراحمد عظيم عبد443803

ر سلمان57633 158إعداديةالحسن11647النجفذكرحيدر حسير

159إعداديةالحسن11647النجفذكرعلي عبدالمحسن متعب58637

ر عبدمسلم جابر42104 160إعداديةالحسن11647النجفذكرحسير

161إعداديةالحسن11647النجفذكرمحمد باقر احمد293628

ر هادي مالك523762 162إعداديةالحسن11647النجفذكرحسير

163إعداديةالحسن11647النجفذكرعلي فالح حمزة40281

د41442 164إعداديةالحسن11647النجفذكراحمد فاهم مي 

165إعداديةالحسن11647النجفذكرقاسم كريم كاظم293797

166إعداديةالحسن11647النجفذكرمحمد ذياب شندل40419



167إعداديةالحسن11647النجفذكرمنتظر حبيب جميل81718

ر احمد نعمة405627 168إعداديةالحسن11647النجفذكرحسير

ر405563 169إعداديةالحسن11647النجفذكرمسلم سالم حسير

170إعداديةالحسن11647النجفذكرمصطفر سعيد ابراهيم59004

ر مهدي57494 171إعداديةالحسن11647النجفذكرباقر عبدالحسير

172إعداديةالحسن11647النجفذكراحمد محسن وشيل78455

173إعداديةالحسن11647النجفذكرمحمد حسن علي81759

غام جهادي خضير78338 174إعداديةالحسن11647النجفذكررصر

175إعداديةالحسن11647النجفذكرمحمود رياض محسن40479

ر شيحان41826 176إعداديةالحسن11647النجفذكرجعفر عبدالحسير

177إعداديةالحسن11647النجفذكرزيد ماجد عبداالمير343188

178إعداديةالحسن11647النجفذكرعلي مهدي جودي78317

179إعداديةالحسن11647النجفذكرعباس حسن جواد81637

180إعداديةالحسن11647النجفذكررضا حيدر نعمة81787

181إعداديةالحسن11647النجفذكرعمار حيدر منىسي40324

ر رعد جبوري57319 182إعداديةالحسن11647النجفذكرحسنير

183إعداديةالحسن11647النجفذكرمنذر مناف حبيب524116

184إعداديةالحسن11647النجفذكرمرتضر شهيد مسلم523830

185إعداديةالحسن11647النجفذكرمصطفر حسن داخل413500

186إعداديةالحسن11647النجفذكرطاهر جليل رشيد43196

187إعداديةالحسن11647النجفذكرفرحان رضيوي مردان78030

188بكالوريوسالحسن11647النجفذكرباسم محمدعلي عيىس293743

189بكالوريوسالحسن11647النجفذكرعلي حسن مطرود536017

190بكالوريوسالحسن11647النجفذكرعبدهللا حمود محسن413590

191بكالوريوسالحسن11647النجفذكرحميد عبدهللا عبدزيد405527

ي كاظم81681
192دبلومالحسن11647النجفذكرعلي هانر

ر حمزه صخير41982 193دبلومالحسن11647النجفذكرحسير

194دبلومالحسن11647النجفذكراحسان هالل فهد41348

195دبلومالحسن11647النجفذكرمشتاق جاسم محمد81682

196دبلومالحسن11647النجفذكركريم كاطع نارص277343

197دبلومالحسن11647النجفذكرناجح عبدزيد تومان59095

198دبلومالحسن11647النجفذكرفاضل خضير عباس57354

ر جاسم78420 199دبلومالحسن11647النجفذكرتركي حسير

ر293705 200دبلومالحسن11647النجفذكرسليم مهدي حسير

ي41411 201دبلومالحسن11647النجفذكراحمد عبدالهادي راج 

202إعداديةالحسن11647النجفذكرعلي كاظم ساجت81635

203إعداديةالحسن11647النجفذكرعلي كامل عبدالزهره43447

204إعداديةالحسن11647النجفذكرخالد خضير طالب57678

1دكتوراهالحسن11647النجفأننىعلياء سعيد ابراهيم58700

2بكالوريوسالحسن11647النجفأننىزهرة هادي جواد451529

3بكالوريوسالحسن11647النجفأننىعلية شمران غيدان293662

اديان سامي كريم523787
4بكالوريوسالحسن11647النجفأننى

5بكالوريوسالحسن11647النجفأننىماجدة جواد كاظم293586

6بكالوريوسالحسن11647النجفأننىعذراء جابر كاظم293686

7بكالوريوسالحسن11647النجفأننىانتصار جواد كاظم78125

8بكالوريوسالحسن11647النجفأننىرضية جابر حمزة293597

9بكالوريوسالحسن11647النجفأننىبيداء هاشم خضير78214



10بكالوريوسالحسن11647النجفأننىهناء حويش شنوت277484

11بكالوريوسالحسن11647النجفأننىوسن نجم عبدهللا523746

12بكالوريوسالحسن11647النجفأننىجنان محمد حيدر41950

وفاء علي هادي533410
13بكالوريوسالحسن11647النجفأننى

نداء علي هادي523735
14بكالوريوسالحسن11647النجفأننى

15بكالوريوسالحسن11647النجفأننىثناء هاشم خضير41757

16بكالوريوسالحسن11647النجفأننىنرجس عبدهللا ريشان353343

17بكالوريوسالحسن11647النجفأننىعفاف عبدالرضا جي 549592

عوالي كاظم محسن523760
18بكالوريوسالحسن11647النجفأننى

19بكالوريوسالحسن11647النجفأننىانتصار ناظم عيدان39893

20بكالوريوسالحسن11647النجفأننىورود خضير عباس78227

21بكالوريوسالحسن11647النجفأننىحوراء فاضل جابر57323

22بكالوريوسالحسن11647النجفأننىزهراء لطيف فرحان550587

23بكالوريوسالحسن11647النجفأننىطيبة عبدالمطلب محمد496039

ر باسم وحيد78396 24بكالوريوسالحسن11647النجفأننىحنير

25بكالوريوسالحسن11647النجفأننىاسماء خضير عباس78448

26بكالوريوسالحسن11647النجفأننىسجا محسن وشيل496037

27بكالوريوسالحسن11647النجفأننىامال محسن وشيل81663

28بكالوريوسالحسن11647النجفأننىوفاء لطيف فرحان277409

ي78366 رضيه عبدزيد عرين 
29بكالوريوسالحسن11647النجفأننى

ي سهر523776
30بكالوريوسالحسن11647النجفأننىايمان مرضر

عبير سامي صاحب277358
31بكالوريوسالحسن11647النجفأننى

32دبلومالحسن11647النجفأننىفوزية شمران غيدان293653

33دبلومالحسن11647النجفأننىهيفاء منعم شاطي277301

يف57317 ة جبار شر 34دبلومالحسن11647النجفأننىامير

35دبلومالحسن11647النجفأننىانتظار عبادي حسون78442

36دبلومالحسن11647النجفأننىسحر هادي عبد57775

37دبلومالحسن11647النجفأننىرجاء حمزة عباس78390

38دبلومالحسن11647النجفأننىزهرة غافل فرهود533352

39دبلومالحسن11647النجفأننىبتول عبدهللا موس78404

ر244387 40دبلومالحسن11647النجفأننىزينب عبداالمير عبدالحسير

41دبلومالحسن11647النجفأننىابتسام شبالوي عبدالرضا523984

 مكي293696
ر 42دبلومالحسن11647النجفأننىسهام حسير

43دبلومالحسن11647النجفأننىهدى عدنان روكان413496

44دبلومالحسن11647النجفأننىمريم رضا كاظم523834

45دبلومالحسن11647النجفأننىوفاء حديد عباس44252

46دبلومالحسن11647النجفأننىنرسين كاظم عبدالحسن405557

ى محمد حيدر78117 47إعداديةالحسن11647النجفأننىبرسر

ر78403 48إعداديةالحسن11647النجفأننىجنان محمود عبدالحسير

ي حميد536094 1ماجستيرالحسن11647النجفأننىزينب ناج 

2ماجستيرالحسن11647النجفأننىبتول رسول عبد523875

3ماجستيرالحسن11647النجفأننىرسل محسن وشيل81647

4بكالوريوسالحسن11647النجفأننىمروى مهدي جعفر43877

5بكالوريوسالحسن11647النجفأننىايات صالح مهدي41541

6بكالوريوسالحسن11647النجفأننىسمية شي  عبدالكاظم44576

7بكالوريوسالحسن11647النجفأننىحوراء سعيد مسلم39972

8بكالوريوسالحسن11647النجفأننىراويه صالح كاظم39999



ر277385 9بكالوريوسالحسن11647النجفأننىزينب سامي حسير

هدى هالل عبدعلي524059
10بكالوريوسالحسن11647النجفأننى

ر244483 11بكالوريوسالحسن11647النجفأننىسمية يوسف عبدالحسير

ي40104
12بكالوريوسالحسن11647النجفأننىزينب فرحان حسونر

13بكالوريوسالحسن11647النجفأننىشاب كاظم ابراهيم78077

14بكالوريوسالحسن11647النجفأننىبتول عبدمسلم جابر39929

15بكالوريوسالحسن11647النجفأننىسعاد نجم عبدالسادة495999

16بكالوريوسالحسن11647النجفأننىغفران غازي جابر533380

17بكالوريوسالحسن11647النجفأننىفاطمة عايد رشيد40346

ي244701
ر كاظم راضر 18بكالوريوسالحسن11647النجفأننىبنير

19بكالوريوسالحسن11647النجفأننىزهراء سعيد هادي42824

20بكالوريوسالحسن11647النجفأننىحوراء سالم نجم78188

ر ناجح عبدزيد57560 21بكالوريوسالحسن11647النجفأننىبنير

22بكالوريوسالحسن11647النجفأننىاشاء جبار كامل57310

23بكالوريوسالحسن11647النجفأننىرسل سليم مهدي293732

24بكالوريوسالحسن11647النجفأننىفرح سعيد ابراهيم58807

25بكالوريوسالحسن11647النجفأننىرواء حيدر غازي277387

26بكالوريوسالحسن11647النجفأننىهبه محمد عارف44211

ر78018 ليل تركي حسير
27بكالوريوسالحسن11647النجفأننى

ي صكبان536142
28بكالوريوسالحسن11647النجفأننىزينب هانر

29بكالوريوسالحسن11647النجفأننىرنا مهدي ظاهر42760

ر جليل رشيد41569 30بكالوريوسالحسن11647النجفأننىبنير

31بكالوريوسالحسن11647النجفأننىسارة عقيل مسلم60736

32بكالوريوسالحسن11647النجفأننىانمار فيصل جي 539726

 حيدر علي41598
ر 33بكالوريوسالحسن11647النجفأننىبنير

34بكالوريوسالحسن11647النجفأننىزينب خضير عباس78353

ر277382 35بكالوريوسالحسن11647النجفأننىزينب عبدالهادي عبدالحسير

ي عبد81644
36بكالوريوسالحسن11647النجفأننىزهراء راضر

37بكالوريوسالحسن11647النجفأننىرغدة عباس رشيد40030

38بكالوريوسالحسن11647النجفأننىهدى صادق جبار40623

39بكالوريوسالحسن11647النجفأننىزهراء زاير عبوسي42796

40بكالوريوسالحسن11647النجفأننىزهراء زهير مايع293882

ر جبار535997 41بكالوريوسالحسن11647النجفأننىفاطمة حسير

42بكالوريوسالحسن11647النجفأننىمنار فيصل جي 277307

ي عبد81675
43بكالوريوسالحسن11647النجفأننىفاطمة راضر

44بكالوريوسالحسن11647النجفأننىنبا طالب نوماس44104

ي533355
45بكالوريوسالحسن11647النجفأننىانوار محمد شان 

46بكالوريوسالحسن11647النجفأننىزهراء رحيم جي 40075

47بكالوريوسالحسن11647النجفأننىنور محمد جاسم44190

48بكالوريوسالحسن11647النجفأننىفرقان عدنان هاشم244410

ر293718 سارة علي حسير
49بكالوريوسالحسن11647النجفأننى

50بكالوريوسالحسن11647النجفأننىنجالء طالب خضير44165

51بكالوريوسالحسن11647النجفأننىابرار ضياء خليل41267

52بكالوريوسالحسن11647النجفأننىرقية اسعد اسد539708

53بكالوريوسالحسن11647النجفأننىنور كاظم مندي549550

54بكالوريوسالحسن11647النجفأننىنورالهدى منشد فليفل40592

55بكالوريوسالحسن11647النجفأننىرقيه زاير عبوسي42651



ر42968 56بكالوريوسالحسن11647النجفأننىزينب علي حسير

57بكالوريوسالحسن11647النجفأننىزينب سعيد هادي42939

58بكالوريوسالحسن11647النجفأننىدعاء كاظم رشيد78407

ر رحيم عيدان533364 59بكالوريوسالحسن11647النجفأننىحنير

دعاء علي عيدان39985
60بكالوريوسالحسن11647النجفأننى

 سامي كريم536065
61بكالوريوسالحسن11647النجفأننىتف 

62بكالوريوسالحسن11647النجفأننىجيهان صالح مهدي78112

اس كريم جي 81715 63بكالوريوسالحسن11647النجفأننىني 

64بكالوريوسالحسن11647النجفأننىفاطمة عبداالمير جي 524024

65بكالوريوسالحسن11647النجفأننىهدى رؤوف خضير244497

ر78430 ر صالح عبدالحسير 66بكالوريوسالحسن11647النجفأننىبنير

67بكالوريوسالحسن11647النجفأننىختام عبدالرضا جي 353378

ي78181
68بكالوريوسالحسن11647النجفأننىحوراء فرحان حسونر

69بكالوريوسالحسن11647النجفأننىاالء كريم كاظم536089

زهراء علي سكران405540
70بكالوريوسالحسن11647النجفأننى

71بكالوريوسالحسن11647النجفأننىنبا فاضل عباس44122

72بكالوريوسالحسن11647النجفأننىايناس كريم جي 81659

73بكالوريوسالحسن11647النجفأننىضفاف ثابت مسلم81667

74بكالوريوسالحسن11647النجفأننىغيداء عبدالجليل هادي524240

فاطمة علي مسلم81673
75بكالوريوسالحسن11647النجفأننى

صفا علي عيدالهادي244510
76بكالوريوسالحسن11647النجفأننى

77بكالوريوسالحسن11647النجفأننىزهراء عباس عبداالمير81643

ر78037 فاطمة تركي حسير
78بكالوريوسالحسن11647النجفأننى

79بكالوريوسالحسن11647النجفأننىصابرين محسن سلمان81669

80بكالوريوسالحسن11647النجفأننىمريم مهدي جودي81686

ر42676 81بكالوريوسالحسن11647النجفأننىرقية عبدالكريم عبدالحسير

82بكالوريوسالحسن11647النجفأننىمها صالح حميد293606

83بكالوريوسالحسن11647النجفأننىافياء حيدر سلطان57451

84بكالوريوسالحسن11647النجفأننىكوثر عبداالمير جي 524046

85بكالوريوسالحسن11647النجفأننىهبة حميد جواد81713

86بكالوريوسالحسن11647النجفأننىفرح خضير هيجل40380

87بكالوريوسالحسن11647النجفأننىنور محمد عبدالحسن78470

88بكالوريوسالحسن11647النجفأننىضمياء حيدر سلطان57346

89بكالوريوسالحسن11647النجفأننىزينب مسلم هاتف293726

90بكالوريوسالحسن11647النجفأننىورود عباس رسول59176

91بكالوريوسالحسن11647النجفأننىصابرين حمودي عبدالحسن536100

92دبلومالحسن11647النجفأننىاشاء عبدالرضا محمد41471

 علي كامل41631
ر 93دبلومالحسن11647النجفأننىبنير

94دبلومالحسن11647النجفأننىهديل باسم مزهر81711

ي405547
95دبلومالحسن11647النجفأننىانتظار جبار راضر

ر81708 والء علي حسير
96دبلومالحسن11647النجفأننى

97دبلومالحسن11647النجفأننىفاطمه كريم جي 78033

98دبلومالحسن11647النجفأننىعذراء جاسم ظاهر293823

ر40524 99دبلومالحسن11647النجفأننىمروى فاضل حسير

ي41659
ر هادي راضر 100دبلومالحسن11647النجفأننىبنير

101دبلومالحسن11647النجفأننىساره عبدالحسن كريم539727

102دبلومالحسن11647النجفأننىنماء محمد كاظم57382



ر جبار78085 103دبلومالحسن11647النجفأننىريام عبدالحسير

104دبلومالحسن11647النجفأننىهيفاء محمد كاظم44232

105دبلومالحسن11647النجفأننىايمان مهدي جودي81826

106إعداديةالحسن11647النجفأننىزهراء فرحان نارص78358

107إعداديةالحسن11647النجفأننىمروه رياض امان244395

ي حاكم57713
ر
108إعداديةالحسن11647النجفأننىزهراء صاق

109إعداديةالحسن11647النجفأننىتبارك باسم وحيد57588

ي حاكم57426
ر
110إعداديةالحسن11647النجفأننىاحمد صاق

ر رضاوي سلمان539723 111إعداديةالحسن11647النجفأننىنرمير

ايه علي عبادي81658
112إعداديةالحسن11647النجفأننى

113إعداديةالحسن11647النجفأننىبدور سعد حمزة81822

114إعداديةالحسن11647النجفأننىزينب فالح حسن43011

115إعداديةالحسن11647النجفأننىزهراء مسلم هاتف293846

116إعداديةالحسن11647النجفأننىايناس صباح روكان536051

117إعداديةالحسن11647النجفأننىصفيه فريق عبدالساده277526

ر524179 118إعداديةالحسن11647النجفأننىنور سعد حسير

119إعداديةالحسن11647النجفأننىاشاء محسن يعقوب81854

هالة علي عبدالحسن277304
120إعداديةالحسن11647النجفأننى

121إعداديةالحسن11647النجفأننىتبارك عبدهللا جاسم41681

ي81744
122إعداديةالحسن11647النجفأننىوفاء فرحان حسونر

123إعداديةالحسن11647النجفأننىدعاء جاسم محمد42575

124إعداديةالحسن11647النجفأننىخديجة عبدهللا سعيد42500

سارة علي عبدالحسن277609
125إعداديةالحسن11647النجفأننى

ر مهدي كريم40564 126إعداديةالحسن11647النجفأننىميامير

127إعداديةالحسن11647النجفأننىرقية محسن فليح42713

ي39902
128إعداديةالحسن11647النجفأننىانتظار فرحان حسونر

129إعداديةالحسن11647النجفأننىابتهال عباس احمد41138

ي  هان حمودي عبدالحسن539734 130إعداديةالحسن11647النجفأننىشر

131إعداديةالحسن11647النجفأننىمريم صباح جاسم277319

ر413503 132إعداديةالحسن11647النجفأننىرقية محمد حسير

ر78021 كوثر تركي حسير
133إعداديةالحسن11647النجفأننى

134إعداديةالحسن11647النجفأننىنورة محمد علوان496002

135إعداديةالحسن11647النجفأننىفاطمه انس حاكم496041

136إعداديةالحسن11647النجفأننىازهار حميد عناد39884

137إعداديةالحسن11647النجفأننىايات ماجد صاحب78436

138إعداديةالحسن11647النجفأننىوالء رحيم جي 40636

139إعداديةالحسن11647النجفأننىزينب عباس عبدادريس533373

140إعداديةالحسن11647النجفأننىدعاء سليم نعمة42598

ر81762 141إعداديةالحسن11647النجفأننىغدير كامل حسير

142إعداديةالحسن11647النجفأننىهاجر فريق عبدالسادة277494

143إعداديةالحسن11647النجفأننىدعاء مهدي صالح524000

144إعداديةالحسن11647النجفأننىهدى ميثم عبدالهادي533372

145إعداديةالحسن11647النجفأننىارجوان محمد شمران533359

146إعداديةالحسن11647النجفأننىوسام مهدي جودي78223

147إعداديةالحسن11647النجفأننىفاطمه عقيل كريم81705

148إعداديةالحسن11647النجفأننىدعاء جبار هاشم81791

149إعداديةالحسن11647النجفأننىزينب جاسم عبدالزهره81777



150إعداديةالحسن11647النجفأننىنور عايد رشيد524197

151إعداديةالحسن11647النجفأننىنورالهدى جاسم خضير533350

اس فيصل جي 277512 152إعداديةالحسن11647النجفأننىني 

153إعداديةالحسن11647النجفأننىرقيه جاسم نعمه40046

زهراء علي جواد232570
154إعداديةالحسن11647النجفأننى

155إعداديةالحسن11647النجفأننىشى مرزوك جودة539719

156إعداديةالحسن11647النجفأننىمروة عبدهللا موس78410

ر فاضل جابر524132 157إعداديةالحسن11647النجفأننىحنير

158إعداديةالحسن11647النجفأننىتبارك عايد جابر78425

علياء علي جواد232512
159إعداديةالحسن11647النجفأننى

زهراء محمدعلي عيىس293863
160إعداديةالحسن11647النجفأننى

161إعداديةالحسن11647النجفأننىرقيه عقيل صالح81641

حوراء علي حمزه539713
162إعداديةالحسن11647النجفأننى

163إعداديةالحسن11647النجفأننىزهراء فاضل جبار57331

كوثر علي مهدي81696
164إعداديةالحسن11647النجفأننى

ساره جاسم محمدعلي40123
165إعداديةالحسن11647النجفأننى

166إعداديةالحسن11647النجفأننىاجان صالح مهدي41301

167إعداديةالحسن11647النجفأننىمريم حيدر عزيز81749

168إعداديةالحسن11647النجفأننىسارة عقيل شهد539401

169إعداديةالحسن11647النجفأننىحنان محمد حيدر78399

فاطمه علي حسن81701
170إعداديةالحسن11647النجفأننى

171إعداديةالحسن11647النجفأننىنورالهدى حيدر حمزه550065

ي حاكم496038
172إعداديةالحسن11647النجفأننىصبا حسونر

173إعداديةالحسن11647النجفأننىرسل عايد جابر78383

174بكالوريوسالحسن11647النجفأننىيرسى صالح مهدي81706

ر536044 175بكالوريوسالحسن11647النجفأننىهناء حاجم حسير

176دبلومالحسن11647النجفأننىنرسين كطران نارص533365

177دبلومالحسن11647النجفأننىسعدية جابر حمزة40145

178إعداديةالحسن11647النجفأننىمواهب مجبل هادي77995

1ماجستيرالجمهورية11648النجفذكررسول عقيل عبدالعظيم321806

2بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعادل يحنر عباس524085

3بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرفارس عبدزايد سلمان322092

4بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرحسن عبدهللا جبار283061

5بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرموس عبد حسن524019

6بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرنجم عبد عطية461563

7بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكراحمد نعمة مهنا100988

8بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكراسعد مجيد رسولي322575

ي طالب218722 9بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرطاهر ناج 

ر عبداالمير515397 10بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرزاهد عبدالحسير

11بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكررشيد شهيد سلمان322096

ي218753
12بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرمكي هادي حسانر

13بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعباس فاضل عباس321996

14بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرمؤيد عبود عواد218725

15بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرراهي طالب عدنان322089

16بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرنصير جاسم محمد218750

ي طالب101395
ر
17بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرهمام صاق

18بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرخالد كريم فاضل218979



غام محمود شاكر218887 19بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكررصر

ر105152 20بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكراحمد حمزة حسير

21بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكراحمد جاسم محمد524233

22بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعباس حسن عبد102166

23بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرنبيل فاهم شبالوي322076

24بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرمحمد كريم عبدالهادي103965

25بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعبدهللا حسن ابراهيم283045

26بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرحيدر عبدالزهره جليل524226

27بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرخالد كاظم حمادة218910

28بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعلي عبدالرزاق طالب561536

ي سلمان218686
 
29بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرمحمد شوق

30بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكراحمد محمد خليل103481

ر باسم عيدان461515 31بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرحسير

32بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعالء عبد ناهي322331

ي524208 33بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرصالح حسون عرين 

34بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرفالح حسن نعمة282501

ر موس218689 35بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعلي عبدالحسير

36بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعلي شفيق يوسف282806

37بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعلي محمد تكليف322316

38بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعلي جبار طالب461502

39بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرمنتظر علوان غالب532894

40بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرحسن هادي جبار322068

41بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرحيدر خضير هادي523754

42بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرياش عبداالمير عباس103671

43دبلومالجمهورية11648النجفذكرجابر عذاب عبد322444

ر533473 44دبلومالجمهورية11648النجفذكرعالوي منصور حسير

45دبلومالجمهورية11648النجفذكرسليم جليل عباس104421

46دبلومالجمهورية11648النجفذكرعامر محسون بدر218694

47دبلومالجمهورية11648النجفذكرسليم كريم جاسم496416

48دبلومالجمهورية11648النجفذكرمحمد مالك طاهر105494

ر فاهم شبالوي515357 49دبلومالجمهورية11648النجفذكرحسير

50دبلومالجمهورية11648النجفذكرمحمد حسن عباس218715

ي جاسم103467
51دبلومالجمهورية11648النجفذكراسامة راضر

52دبلومالجمهورية11648النجفذكركرار محمد سلمان104055

ر حسن هادي283054 53دبلومالجمهورية11648النجفذكرحسير

54دبلومالجمهورية11648النجفذكرقحطان جاسم محمد218961

ر جاسم533483 55دبلومالجمهورية11648النجفذكرعباس حسير

56دبلومالجمهورية11648النجفذكرمرتضر حميد احمد461626

ر جاسم461492 57دبلومالجمهورية11648النجفذكرمرتضر حسير

58دبلومالجمهورية11648النجفذكرحيدر احمد رحيم104834

59دبلومالجمهورية11648النجفذكرماهر ماجد عبدالخالق515270

60دبلومالجمهورية11648النجفذكراحمد هادي عبدالسادة322082

61دبلومالجمهورية11648النجفذكرحسن محمد محسن499030

62إعداديةالجمهورية11648النجفذكرفليح حسن غالي104107

63إعداديةالجمهورية11648النجفذكرعلي عمران رحيم104295

 عبدعلي524012
ر 64إعداديةالجمهورية11648النجفذكرميثم حسير

ر عباس101081 65إعداديةالجمهورية11648النجفذكرفاضل حسير



66إعداديةالجمهورية11648النجفذكركرار مكي عزيز218688

67إعداديةالجمهورية11648النجفذكرعباس جياد حسون100770

68إعداديةالجمهورية11648النجفذكرعلي حسن خلف218668

1دكتوراهالجمهورية11648النجفذكرحيدر عباس عبدالرضا102755

ر جليل كامل218762 2ماجستيرالجمهورية11648النجفذكرحسنير

3بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعلي نارص جي 282506

4بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرقاسم كريم حنون283026

5بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكراحمد علي عبدالكاظم218945

6بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرزمان هادي موس461815

ر423110 7بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرمحمود ماجد عبدالحسير

8بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرسلمان صاحب سلمان515335

9بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعلي محمد حمزة283038

10بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكراحمد يوسف عبد523982

 علي محمد218742
ر 11بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرحسير

ر جاسم100705 12بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعلي حسير

13بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرمحمد خالد كريم101015

14بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعلي جعفر صادق104325

15بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعلي عباس كاظم101996

16بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرحيدر عباس يحنر104621

17بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرمصطفر ابراهيم سلمان103795

18بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعلي حاتم حميد282533

19بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرليث عبدالجليل عجالن461498

20بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرمرتضر ابراهيم سلمان103919

21بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعلي محمد رياض نجم104273

 علي خليل103069
ر 22بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرحسير

ر جابر عذاب218847 23بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرحسير

24بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكركرار جندي جاسم219038

25بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكروليد خالد مهدي105177

26بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرامير علي كريم218933

27بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرليث عبدالرضا شي    ح101698

28بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرغسان عدنان محمد104251

29بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكربهاء عبداليمة محسن219072

ر100614  مهدي عبدالحسير
30بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرمصطفر

31بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرحمزة باسم كاظم104846

32بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرمنذر راهي عبداالمير461489

33بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعمار جميل جواد219000

34بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرمروان علي جي 100639

35بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرزيد رزاق حسن218702

36بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرامير باسم كاظم104982

37بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرمحمد علي عبد524045

38بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرمرتضر عبدالرضا شي    ح219061

39بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرليث محسن نجم104018

40بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرسجاد حيدر عودة218825

41بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرفاضل خلف رحيم104222

42بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكروسام باسم كاظم103712

43بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكركرار مالك جبار101750

44بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرحسام علي حسن515378



 عبدالكاظم جمالي100918
ر 45بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرحسير

46بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعمار ثائر مجيد515283

47بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعلي حيدر هادي101205

48بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرمحمد يوسف كريم524203

49بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعلي عبد علي524105

50بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعباس عادل كاظم102141

ر102088 51بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعباس علي عيدالحسير

ر461604 52بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرمسلم صادق حسير

53بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعلي خلف رحيم104310

54بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعلي يوسف عبدالحسن101127

55بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرعلي محمد جاسم322282

56بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرحيدر جندي جاسم102775

57دبلومالجمهورية11648النجفذكرانمار فاضل ناجح461526

58دبلومالجمهورية11648النجفذكرحيدر عباس فاضل224516

59دبلومالجمهورية11648النجفذكرابراهيم جاسم محمد218714

60دبلومالجمهورية11648النجفذكرعلي صاحب وادي100690

61دبلومالجمهورية11648النجفذكرمصطفر عباس حسن101636

62دبلومالجمهورية11648النجفذكرعاد كاظم سميدة100781

ر عباس461506 63دبلومالجمهورية11648النجفذكرعقيل حسير

64دبلومالجمهورية11648النجفذكرايهاب فرحان براز218708

65دبلومالجمهورية11648النجفذكرفضل احسان حمودي101774

66دبلومالجمهورية11648النجفذكركريم سعدي فرج101045

67دبلومالجمهورية11648النجفذكرحبيب قحطان طاهر461518

ي218729
68دبلومالجمهورية11648النجفذكرمسلم عبدالخضر حسانر

ر100652 69دبلومالجمهورية11648النجفذكرلواء فاضل حسير

70دبلومالجمهورية11648النجفذكرعلي حسن كاظم234408

71دبلومالجمهورية11648النجفذكرعلي عبدهللا جاسم283084

72دبلومالجمهورية11648النجفذكرمرتضر قاسم محمد101673

73إعداديةالجمهورية11648النجفذكرمحمد قاسم محمد322203

ر صكبان حسن219020 74إعداديةالجمهورية11648النجفذكرحسير

75إعداديةالجمهورية11648النجفذكرمحمدباقر اسعد نوري103944

76إعداديةالجمهورية11648النجفذكرابراهيم سالم جادر103577

77إعداديةالجمهورية11648النجفذكرمسلم قاسم حسن555110

ر282465  علي حسير
78إعداديةالجمهورية11648النجفذكرمرتضر

79إعداديةالجمهورية11648النجفذكرمحمد عواد كاظم218804

80إعداديةالجمهورية11648النجفذكرامير محمد مالك105315

81إعداديةالجمهورية11648النجفذكراحمد عباس فاضل103543

 خزعل عبدالعالي544125
ر 82إعداديةالجمهورية11648النجفذكرحسير

83إعداديةالجمهورية11648النجفذكرمصطفر جابر عذاب322172

84إعداديةالجمهورية11648النجفذكرصدرالدين حيدر نوري102179

85إعداديةالجمهورية11648النجفذكرمرتضر حسن عليوي555119

ي غالي104906
86إعداديةالجمهورية11648النجفذكرجعفر راضر

87إعداديةالجمهورية11648النجفذكرعالء باقر علي218813

88إعداديةالجمهورية11648النجفذكرسجاد ذياب طالب104442

89إعداديةالجمهورية11648النجفذكرحسن جبار طالب461483

ر نجم عبدالزهرة218918 90إعداديةالجمهورية11648النجفذكرحسنير

91إعداديةالجمهورية11648النجفذكرمنتظر فاضل جي 101619



92إعداديةالجمهورية11648النجفذكرمحمد باقر علي218807

93إعداديةالجمهورية11648النجفذكرحسن ذياب طالب104861

ر103291 94إعداديةالجمهورية11648النجفذكرامير علي حسير

95إعداديةالجمهورية11648النجفذكراحمد لؤي عبدالزهرة523986

96إعداديةالجمهورية11648النجفذكراسعد محمد فهد105026

97إعداديةالجمهورية11648النجفذكرواثق احسان عبداالمير103747

98إعداديةالجمهورية11648النجفذكرحسن جواد كاظم103196

99إعداديةالجمهورية11648النجفذكرامير احمد جابر218854

100إعداديةالجمهورية11648النجفذكرمحمد حيدر ابراهيم461692

101إعداديةالجمهورية11648النجفذكرمرتضر فيصل غازي283021

102إعداديةالجمهورية11648النجفذكرزيد شاكر رحيم104486

103إعداديةالجمهورية11648النجفذكراحمد جواد كاظم461989

104إعداديةالجمهورية11648النجفذكرمحمد حاكم عبدزيد104005

105إعداديةالجمهورية11648النجفذكرحسام رياض جالوي282830

106إعداديةالجمهورية11648النجفذكركرار كاظم مهدي218734

107إعداديةالجمهورية11648النجفذكراحمد علي ابراز105121

108إعداديةالجمهورية11648النجفذكرمحمد هاتف عطية218955

ر ماجد عبداالمير218840 109إعداديةالجمهورية11648النجفذكرحسير

110إعداديةالجمهورية11648النجفذكركرار حيدر طاهر234500

111إعداديةالجمهورية11648النجفذكرعلي كاظم محمدعلي101907

112إعداديةالجمهورية11648النجفذكرقاسم عباس حسن461722

113إعداديةالجمهورية11648النجفذكرماهر رشيد شهيد322219

114إعداديةالجمهورية11648النجفذكرجواد كاظم محمدعلي103220

 محمدعلي515256
ر  عبدالحسير

115إعداديةالجمهورية11648النجفذكرمصطفر

116إعداديةالجمهورية11648النجفذكرعلي هادي خليل105252

117إعداديةالجمهورية11648النجفذكرقاسم جاسم هالل283030

118إعداديةالجمهورية11648النجفذكرحيدر سالم عطية104667

119إعداديةالجمهورية11648النجفذكرفاضل خالد كريم101886

120إعداديةالجمهورية11648النجفذكرثامر حسن ابراز104926

ر رحيم عبدمسلم103123 121إعداديةالجمهورية11648النجفذكرحسير

غام مهدي جابر219010 122إعداديةالجمهورية11648النجفذكررصر

123إعداديةالجمهورية11648النجفذكراحمد كامل رزي    ج461883

ي رحيم282490 124إعداديةالجمهورية11648النجفذكرمحمد عبدالنن 

125إعداديةالجمهورية11648النجفذكركريم حليم كريم461958

126إعداديةالجمهورية11648النجفذكرمحمدالمهدي علي مهدي282471

127إعداديةالجمهورية11648النجفذكرعماد كاظم عويز218963

128إعداديةالجمهورية11648النجفذكرمحمد جاسم فاهم101026

129إعداديةالجمهورية11648النجفذكرضياء كريم جفات104405

ر جهاد كاظم103149 130إعداديةالجمهورية11648النجفذكرحسير

131إعداديةالجمهورية11648النجفذكراحمد قاسم نعمة322678

132إعداديةالجمهورية11648النجفذكرامير حسن عبدالهادي461857

ر زاهي طالب218681 133إعداديةالجمهورية11648النجفذكرحسير

134إعداديةالجمهورية11648النجفذكرمرتضر سليم جليل103869

135إعداديةالجمهورية11648النجفذكرميثم مسلم كاظم555131

ي كاظم103819  مرن 
136إعداديةالجمهورية11648النجفذكرمرتضر

137إعداديةالجمهورية11648النجفذكرعلي شعالن هادي535115

138إعداديةالجمهورية11648النجفذكريونس عبدمسلم جاسم533878



139ماجستيرالجمهورية11648النجفذكرعقيل عبدالعظيم هادي218869

ر صالح524023 140بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرمهدي حسير

141بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكركاظم سلمان شحان101056

142بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرحكمت هاتف عسكر103041

143بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرحليم كريم جاسم100902

ر عبدالعظيم هادي100929 144بكالوريوسالجمهورية11648النجفذكرحسير

145دبلومالجمهورية11648النجفذكرعقيل سالم عويز282542

146دبلومالجمهورية11648النجفذكرقاسم جليل عباس100663

147دبلومالجمهورية11648النجفذكرعقيل راهي فيصل100741

148دبلومالجمهورية11648النجفذكرعلي كاظم عبد101192

ر100889 149دبلومالجمهورية11648النجفذكرحيدر حمزة حسير

150إعداديةالجمهورية11648النجفذكرعباس كاظم عبد218691

151إعداديةالجمهورية11648النجفذكرلؤي عبدالزهرة عطية461487

152إعداديةالجمهورية11648النجفذكرجواد كاظم جاسم100942

153إعداديةالجمهورية11648النجفذكرهيثم محمد طالب218778

154إعداديةالجمهورية11648النجفذكرعصام نعمة ثامر104383

دعاء علي كاظم218758
1ماجستيرالجمهورية11648النجفأننى

2بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىبثينة صاحب عبدالزهرة282823

3بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىانتهاء سليم حسن515401

4بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىاكرام عبداالمير خلف523959

5بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىبيداء فاضل محمد104952

6بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىفاطمة عبدالكاظم صاحب283092

7بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىزينب شاكر عبد102419

8بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىزينب عقيل محمد283071

9بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىشذى عباس زغير283078

فاطمة حيدر علي451266
10بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننى

11بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىزينب فالح حسن104471

ي عبداالمير283089 12بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىزاهدة ناج 

13بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىانعام حبيب عبداالمير524230

14بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىاشاء ياس عجىمي103433

15بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىدالل فاهم موس101230

16بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىمنار صالح جي 322104

17بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىزينب حاتم عبدالعالي102708

ي كاظم101850
18دبلومالجمهورية11648النجفأننىفرات هانر

ى مرزوك جبار523909 19دبلومالجمهورية11648النجفأننىبرسر

20دبلومالجمهورية11648النجفأننىسهام عزيز عباس218997

21دبلومالجمهورية11648النجفأننىسماح سالم هادي218974

22دبلومالجمهورية11648النجفأننىمروة حافظ هادي423097

23دبلومالجمهورية11648النجفأننىنوال موس مزهر105195

ر101067 24دبلومالجمهورية11648النجفأننىفاطمة عباس حسير

25دبلومالجمهورية11648النجفأننىزينة شاكر ناهي461481

26دبلومالجمهورية11648النجفأننىمروة محمد مطرود218991

ر شدهان104876 27دبلومالجمهورية11648النجفأننىجنان عبدالحسير

28إعداديةالجمهورية11648النجفأننىفضيلة عبدالحسن مهدي524061

29إعداديةالجمهورية11648النجفأننىحسناء هالل كاظم523763

30إعداديةالجمهورية11648النجفأننىرؤى سعدي عبدالزهرة523713

31إعداديةالجمهورية11648النجفأننىمنال غالب رحيم524029



1ماجستيرالجمهورية11648النجفأننىزينب كريم عبدهللا282749

2بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىكوثر صادق شالل101733

ر علوان517067 3بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىكوثر حسير

4بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىزينب رحيم عبدمسلم102577

حسناء علي مهدي218927
5بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننى

6بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىنبا عالء حمد218785

7بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىدعاء سعد راوي94592

كوثر عدنان علي218730
8بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننى

اسماء سامي يحنر101246
9بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننى

10بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىزهراء حيدر جابر100850

11بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىزينب علي هادي218893

ر ارحيم بديوي524227 12بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىبنير

13بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىنور عبدالزهرة خلف101010

14بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىفاطمة عبداالمير جاسم524072

ي نعمة282760 15بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىبهاء خير

16بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىاالء جواد عبدالشهيد294922

17بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىنهالء عادل جياد218683

18بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىدعاء هادي نعمة218830

19بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىصابرين خضير عباس100794

20بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىفرح نعمة عبدالحسن100675

21بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىزينب عوده عبدالباري101220

22بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىاالء صاحب عبد523949

23بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىفاطمة منيب جواد548385

زهراء علي عباس218739
24بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننى

صفاء باقر علي218673
25بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننى

26بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىنور ناجح رحيم515416

27بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىاسيا عباس عبدالكاظم103361

28بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىدعاء عباس عبدالرضا102726

29بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىاشاء خضير كامل553664

30بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىرقية محمد جواش234453

ي322145 31بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىهدى يوسف ناج 

32بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىعرفان محمود شاكر218880

ازهار ذياب دولي100970
33بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننى

34بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىشور عواد كاظم218820

35بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىمنار رحيم عبد224494

36بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىسهام جواد محمد102195

ر عبدالجواد جي 461842 37بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىبنير

38بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىزينب حيدر مهدي102657

ر219030  علي حسير
ر 39بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىبنير

40بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىزينب يوسف عبد322704

زمن كريم عبدعلي104547
41بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننى

42بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىامال هادي حميد105000

43بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىزينب علوان عبدالرضا218697

44بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىزهراء فارس انعيم105295

45بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىزينة عباس محمدرضا524213

46بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىزينب عبدعلي ميثم524224

47بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىمنر عبدالجليل هادي101574



اس مهدي مالك101498 48بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىني 

49بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىنادية موس جعفر101551

50بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىزينب فالح حسن532884

51بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىنهله سمير عباس101477

ر كاظم101225 52بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىرسل عبدالحسير

53دبلومالجمهورية11648النجفأننىرشا صباح حسن218678

54دبلومالجمهورية11648النجفأننىرشا هادي عزيز100860

ر218827 ي حسير 55دبلومالجمهورية11648النجفأننىرسل مير

56دبلومالجمهورية11648النجفأننىفاطمة جاسم محمد462032

غصون مكي عزيز218755
57دبلومالجمهورية11648النجفأننى

غفران علي جي 104238
58دبلومالجمهورية11648النجفأننى

ر حسن كاظم101241 59دبلومالجمهورية11648النجفأننىبنير

ي نعمة282442 60دبلومالجمهورية11648النجفأننىفاطمة خير

61دبلومالجمهورية11648النجفأننىرجاء جواد جساب219046

62دبلومالجمهورية11648النجفأننىنور عالء حمد523993

اس حاكم محسن524002 63دبلومالجمهورية11648النجفأننىني 

64دبلومالجمهورية11648النجفأننىزينب قاسم هاتف524217

65دبلومالجمهورية11648النجفأننىرؤى جواد عبدالشهيد523729

66إعداديةالجمهورية11648النجفأننىصابرين صبخي خضير218968

ر احمد موس523781 67إعداديةالجمهورية11648النجفأننىبنير

68إعداديةالجمهورية11648النجفأننىشيماء حمزة دوهان322395

69إعداديةالجمهورية11648النجفأننىزينب عبداالمير جاسم544129

70إعداديةالجمهورية11648النجفأننىعذراء راهي طالب283573

رسل علي حمزة523737
71إعداديةالجمهورية11648النجفأننى

72إعداديةالجمهورية11648النجفأننىايات حليم كريم461923

73إعداديةالجمهورية11648النجفأننىهبة جاسم فاهم101415

74إعداديةالجمهورية11648النجفأننىغسق عقيل كريم524078

ق محمد عبيس105104 75إعداديةالجمهورية11648النجفأننىاستي 

ي102684
76إعداديةالجمهورية11648النجفأننىزينب حياوي هانر

77إعداديةالجمهورية11648النجفأننىشى فاضل محمد100836

 علي هادي218705
ر 78إعداديةالجمهورية11648النجفأننىبنير

ر101453 79إعداديةالجمهورية11648النجفأننىنور عبدالزهرة عبدالحسير

80إعداديةالجمهورية11648النجفأننىمريم راهي طالب283015

ر حميد جواد322505 81إعداديةالجمهورية11648النجفأننىبنير

هدى علي هادي218859
82إعداديةالجمهورية11648النجفأننى

83إعداديةالجمهورية11648النجفأننىامال موس كوش524115

ر جاسم524097 84إعداديةالجمهورية11648النجفأننىزهراء حسير

85إعداديةالجمهورية11648النجفأننىامل محمد جواش282766

ر فاضل100954 86إعداديةالجمهورية11648النجفأننىايمان حسير

87إعداديةالجمهورية11648النجفأننىاشاء عباس حسن533449

88إعداديةالجمهورية11648النجفأننىديار عالء حاكم523747

89إعداديةالجمهورية11648النجفأننىمريم منيب جواد548388

90إعداديةالجمهورية11648النجفأننىفاطمة توفيق يوسف218718

مها تركي عبدالرضا218800
91إعداديةالجمهورية11648النجفأننى

92إعداديةالجمهورية11648النجفأننىفاطمة صالح مهدي105209

93إعداديةالجمهورية11648النجفأننىايمان ضياء محمد104961

94إعداديةالجمهورية11648النجفأننىنرسين علي هادي322155



95إعداديةالجمهورية11648النجفأننىزينب مضخي نومان102270

ر كاظم218977 96إعداديةالجمهورية11648النجفأننىزينب حسير

97إعداديةالجمهورية11648النجفأننىرقية محمود كريم218903

98إعداديةالجمهورية11648النجفأننىاشاء محمد عبدالحمزة218935

99إعداديةالجمهورية11648النجفأننىوفاء مسلم رزاق515211

ر فليح103636 ر حسير 100إعداديةالجمهورية11648النجفأننىيقير

ر533465 101إعداديةالجمهورية11648النجفأننىبتول خالد عبدالحسير

102إعداديةالجمهورية11648النجفأننىهدى قاسم نعمة515222

103بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىعذراء سالم عويز461765

104بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىكوثر سعيد حسن218717

ة كاظم104127 ر 105بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىفرات حمير

106بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىباسمه مهدي محمد523942

107بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىهناء فليح مخي218747

108بكالوريوسالجمهورية11648النجفأننىسهاد جواد محمد102239

ر100812 109دبلومالجمهورية11648النجفأننىشيماء فاضل حسير

110إعداديةالجمهورية11648النجفأننىسناء مجيد محمود544127

ي عراك234481 111إعداديةالجمهورية11648النجفأننىسوزان ناج 

112إعداديةالجمهورية11648النجفأننىميعاد نجاح براز234426

1دكتوراهالمثنر11649النجفذكرحر عبدالرضا حسن312206

2دكتوراهالمثنر11649النجفذكرعزيز صادق عزيز184406

3دكتوراهالمثنر11649النجفذكرمحمد نجم عبد229574

ر312083 4ماجستيرالمثنر11649النجفذكرارقم عبدالحسن محمدحسير

5ماجستيرالمثنر11649النجفذكرجودة كاظم كريم343696

6ماجستيرالمثنر11649النجفذكرعلي عبدالوهاب هادي228804

7ماجستيرالمثنر11649النجفذكرحسام غازي هادي529680

8ماجستيرالمثنر11649النجفذكرعدي محسن محمدجواد535358

ر عيىس217123 9ماجستيرالمثنر11649النجفذكرعالء حسير

10ماجستيرالمثنر11649النجفذكرمحسن منعم محسن312061

11ماجستيرالمثنر11649النجفذكرعلي عباس عبودي216297

12ماجستيرالمثنر11649النجفذكرحمزة جبار محمد300792

13ماجستيرالمثنر11649النجفذكرغيث حيدر كاظم228667

14ماجستيرالمثنر11649النجفذكرزيد حسن خضير525882

ر525865 15ماجستيرالمثنر11649النجفذكركرار عبدالجبار عبدالحسير

16ماجستيرالمثنر11649النجفذكرحيدر جبل لفته501123

17ماجستيرالمثنر11649النجفذكرعلي عبداالمير عيدان312289

18ماجستيرالمثنر11649النجفذكرهمام محمود يوسف7011

19ماجستيرالمثنر11649النجفذكرمخلد نعمة هارون229562

20ماجستيرالمثنر11649النجفذكرازهر محمد كاظم229806

21ماجستيرالمثنر11649النجفذكرعلي ابراهيم كاظم184403

22ماجستيرالمثنر11649النجفذكرمحمد رشاد جميل300184

23ماجستيرالمثنر11649النجفذكرحيدر علي كاظم451148

24دبلوم عاليالمثنر11649النجفذكرمحمد منعم محسن313096

25دبلوم عاليالمثنر11649النجفذكراحمد سليم حسن300400

26بكالوريوسالمثنر11649النجفذكراياد علوان شاطي184555

ي جابر300379
27بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحيدر شمخر

28بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعادل هادي عبداالمير300729

29بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرنبيل غازي محسن451151



30بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحيدر علي عبد الرضا451269

31بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمحمدكاظم احمد كاظم451105

ي529822
32بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحيدر علي هانر

33بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي منعم محسن300429

34بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرفارس شهيد صالح312216

35بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمحمد عباس محسن343847

ي501035
ر
36بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمحمد عالج عوق

ر233769 37بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعامر عبدالحسن محمدحسير

38بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرسيف ناجح علي217048

39بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمحمد جاسم حمادي9671

40بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرهمام برهان رسول535441

41بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمحمد هادي علي527923

42بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرسليم حسن جاسم501580

43بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي اديب مهدي216929

44بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمحمد رياض كاظم216993

45بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرنبيل حمادي عبيس184382

46بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرصفاء محمد خضير5675

47بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرغسان جبار حمود292119

48بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرصالح عدنان جعفر525889

49بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمنيل حسن محمدصالح9703

50بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحيدر مالك مدفون418234

51بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعامر عبد عبود311055

52بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمعد حسن عبداالمير451098

53بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرسيف مكي محمد500976

54بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرسامر جواد حمد5659

55بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرغالب كريم عليوي7020

56بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرنادر عبد نادر9710

57بكالوريوسالمثنر11649النجفذكربشار حسون عبدالزهرة5599

58بكالوريوسالمثنر11649النجفذكريافع عبد نادر9060

59بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعقيل هادي علي343699

ر184439 60بكالوريوسالمثنر11649النجفذكررعد عزيز عبدالحسير

61بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي مهدي جواد228748

62بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمحمد جبار عجيل312047

63بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرغسان محمدعلي عباس300576

64بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرصالح مهدي حمزة313002

65بكالوريوسالمثنر11649النجفذكراحسان حسن شبيب216283

66بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرغفران صالح كاظم184395

ي كاظم233671
67بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعقيل غنر

ر محمدصالح300359 68بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعالء محمدحسير

69بكالوريوسالمثنر11649النجفذكركرار باقر كاظم312302

70بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرامير عادل رحيم529786

ر كامل5677  معير
71بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمصطفر

72بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمقداد ناجح مجيد312079

ر228243 73بكالوريوسالمثنر11649النجفذكراحمد مضارب عبدالحسير

74بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرزيد حاكم حمد501529

ر9573 75بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعبدالرزاق عزيز عبدالحسير

ي محمدجعفر264494
ر
76بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرطارق وق



77بكالوريوسالمثنر11649النجفذكربشار عبدالجليل محسن301319

78بكالوريوسالمثنر11649النجفذكراحمد عبدالزهرة حبيب228213

ر451117 79بكالوريوسالمثنر11649النجفذكركرار عبدالكريم حسير

80بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرقاسم حسن جاسم525911

81بكالوريوسالمثنر11649النجفذكررائد جميل كاطع7101

82بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحيدر عبداالمير مسلم228562

ر مجيد529722 83بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمجيد معير

ر حسن228615 84بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحسن عبدالحسير

85بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرفاضل علي جابر104360

86بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرسلطان عزيز طالب229068

87بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرهشام علي كاظم527914

88بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي عبدالسالم مهدي184401

89بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرسلوان سامي محمدسعيد500984

90بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي محمد محمود9180

91بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعبدالرزاق محمدرضا عباس300371

 رضا محمدعلي297554
ر 92بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمحمدحسير

93بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي حمزة برهي213296

94بكالوريوسالمثنر11649النجفذكربهاء جميل كاطع300558

95بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمنهل طه رمضان343764

ر184412 96بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرسيف امير حسير

97بكالوريوسالمثنر11649النجفذكركرار عبدالكاظم جاسم229638

ر حبيب300606 98بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعباس حسير

99بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمحمد فاهم ليلو229581

100بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحيدر كاظم جواد444240

101بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي حسن هادي194914

102بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي مهدي علي232829

103بكالوريوسالمثنر11649النجفذكركرار عباس علي7026

104بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرطيف رؤوف حمزة7049

ر184405 105بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعالء محمد حسير

106بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعالء عزيز يوسف501227

ر حسن529769 107بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرايهاب عبدالحسير

108بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرابراهيم خليل ابراهيم312305

109بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرفارس درويش كاظم501088

110بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرميثم عباس كاظم184384

111بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمهند محمد رضا313113

112بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرايوب نعمة كاظم527930

113بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعماد محسن ثامر228694

114بكالوريوسالمثنر11649النجفذكراحمد جبار كاظم312233

115بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي هاشم محمد زكي501194

116بكالوريوسالمثنر11649النجفذكروسام سعيد كاظم184380

117بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي حسن جاسم228823

118بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمصطفر ازهر رسول343716

119بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحسن فاهم ليلو9294

120بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعادل عبدالصاحب عبد312313

121بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمرتضر كريم حيدر229549

122بكالوريوسالمثنر11649النجفذكراحمد رشاد رسول300528

123بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمهند ابراهيم مسلم525283



124بكالوريوسالمثنر11649النجفذكركرار محمد عناد8987

125بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحيدر زهير عبدالكريم300423

 علي خضير469601
ر 126بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحسير

ي محمد علي229650
127بكالوريوسالمثنر11649النجفذكركرار عبدالغنر

يف صالح مهدي525858 128بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرشر

129بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرامير محمد جبوري312100

130بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحسام عباس عبداالمير7175

131بكالوريوسالمثنر11649النجفذكراسعد اديب عدنان228340

132بكالوريوسالمثنر11649النجفذكركرار مصطفر كمال501151

133بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي مسلم صالح228770

134بكالوريوسالمثنر11649النجفذكروسام جمال حميد549569

غام سعد خضير343726 135بكالوريوسالمثنر11649النجفذكررصر

ر232027 ر حسير غام ياسير 136بكالوريوسالمثنر11649النجفذكررصر

137بكالوريوسالمثنر11649النجفذكراحمد رافع عبدالهادي298162

ر حسن525852 138بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي عبدالحسير

 عبداالمير حسن529690
139بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمصطفر

140بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمحمد هادي مصطفر529752

141بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي حسن احمد8990

ر رؤوف529788 142بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمحمد تحسير

143بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرجعفر محمدجواد كاظم451136

ر رحيم طالب312191 144بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحسير

145بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعباس جواد حمد525893

146بكالوريوسالمثنر11649النجفذكراالمير محمد عبدالزهرة501567

147بكالوريوسالمثنر11649النجفذكريونس جاسم جواد451250

148بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمنتض محمد عبدالخضر525869

149دبلومالمثنر11649النجفذكرحيدر غازي ابراهيم451126

150دبلومالمثنر11649النجفذكرميثم نعمة محمد297908

151دبلومالمثنر11649النجفذكروليد رشيد حسن501134

152دبلومالمثنر11649النجفذكرجعفر كاظم جواد443873

153دبلومالمثنر11649النجفذكرغسان لواء عبدالمهدي300596

154دبلومالمثنر11649النجفذكرسليم وهاب عباس184416

155دبلومالمثنر11649النجفذكرمحمد عزيز محمد527916

ر عالء عبدالهادي312053 156دبلومالمثنر11649النجفذكرحسير

ي برهان9143
157دبلومالمثنر11649النجفذكرعادل حسانر

158دبلومالمثنر11649النجفذكرعقيل عباس جاسم216301

ر317694 159دبلومالمثنر11649النجفذكرعبدالوهاب رزاق حسير

160دبلومالمثنر11649النجفذكرحيدر عبدالزهرة حسن184449

ر عبدالرزاق عزيز7113 161دبلومالمثنر11649النجفذكرحسير

162دبلومالمثنر11649النجفذكرصائب موس سياب525848

163دبلومالمثنر11649النجفذكرحيدر رسول محمود451110

164دبلومالمثنر11649النجفذكرحيدر محسن عباس544101

ي عبدعلي501159
165دبلومالمثنر11649النجفذكرفارس راضر

166دبلومالمثنر11649النجفذكرلطيف علي ابراهيم501212

167دبلومالمثنر11649النجفذكرعلي مهدي محمد525862

168دبلومالمثنر11649النجفذكراحمد جاسم محمد228318

ر9188 169دبلومالمثنر11649النجفذكرعمار بسيم محمدامير

170دبلومالمثنر11649النجفذكرمحمدعلي محمد جواد7150



171دبلومالمثنر11649النجفذكرحامد حميد موس525876

172دبلومالمثنر11649النجفذكرعلي ميثم محمد184399

173دبلومالمثنر11649النجفذكرمحمد لطيف عيىس312220

174دبلومالمثنر11649النجفذكرمنتظر جميل صالح501105

175دبلومالمثنر11649النجفذكرمهند جعفر محمد184386

176دبلومالمثنر11649النجفذكرحيدر باقر كاظم276708

177دبلومالمثنر11649النجفذكرليث عابر جبار184392

178دبلومالمثنر11649النجفذكرقضي خضير جاسم501097

179دبلومالمثنر11649النجفذكرسالم حسون طالب213307

180دبلومالمثنر11649النجفذكرسيف علي فاضل525875

ر فاهم ليلو232614 181دبلومالمثنر11649النجفذكرحسير

182دبلومالمثنر11649النجفذكرصباح زغير عجىمي501462

183دبلومالمثنر11649النجفذكرزهاد زهير يوسف184429

 حسن علي184463
ر 184دبلومالمثنر11649النجفذكرحسنير

185دبلومالمثنر11649النجفذكربهاء سعيد عيىس232734

186دبلومالمثنر11649النجفذكربشار مذبوب طاهر184550

ر نعمة312104 187دبلومالمثنر11649النجفذكرمحمد عبدالحسير

188دبلومالمثنر11649النجفذكرمازن محمد محمدعلي502304

189دبلومالمثنر11649النجفذكرامير رشيد حسن343841

190دبلومالمثنر11649النجفذكرحيدر رشاد رسول300544

191دبلومالمثنر11649النجفذكرفضل مهدي صالح469612

ر9693  عدنان حسير
192دبلومالمثنر11649النجفذكرمصطفر

193دبلومالمثنر11649النجفذكرمحمد صالح محمد213366

194دبلومالمثنر11649النجفذكرمسلم هاشم هادي529816

195إعداديةالمثنر11649النجفذكرعلي محمدجواد سهيل184562

196إعداديةالمثنر11649النجفذكرمحسن برهان سعد544285

ر312284 197إعداديةالمثنر11649النجفذكرعماد عزيز عبدالحسير

198إعداديةالمثنر11649النجفذكرعباس متعب وليد521679

199إعداديةالمثنر11649النجفذكرحيدر محمدسعيد عبدالواحد525856

200إعداديةالمثنر11649النجفذكرمصطفر طالب مجيد9686

201إعداديةالمثنر11649النجفذكرحيدر اكرم فليح529778

202إعداديةالمثنر11649النجفذكركرار محمد رسول229626

203إعداديةالمثنر11649النجفذكرعدي عبدالصاحب يوسف184409

204إعداديةالمثنر11649النجفذكركرار حمودي خلف300223

205إعداديةالمثنر11649النجفذكركرار هادي جواد300319

يف228641 206إعداديةالمثنر11649النجفذكرجمال هادي شر

207إعداديةالمثنر11649النجفذكروهاب عبدالرزاق محسن501544

1ماجستيرالمثنر11649النجفذكركرار حيدر كاظم229656

2بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي حافظ جبار9171

3بكالوريوسالمثنر11649النجفذكربشار عبدالعباس عطية217142

4بكالوريوسالمثنر11649النجفذكراحمد عبدالستار جبار228295

5بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي عدنان كاظم451252

6بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي اياد حسن213406

7بكالوريوسالمثنر11649النجفذكربشار لطيف جاسم229689

8بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرياش اسعد فالح544098

9بكالوريوسالمثنر11649النجفذكراحمد محمدحسن هادي228263

10بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرامير حسن شاكر229777



11بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحيدر عبدالهادي عبدالزهرة5649

12بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي عبدالحسن عبدالواحد217093

13بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمحمد قاسم اسماعيل234323

14بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي عدنان نعمه232893

15بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمهدي صالح محمدحسن234149

16بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي كاظم خضير7045

ر ابراهيم184473 17بكالوريوسالمثنر11649النجفذكراسامة محمدحسير

18بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرفائز عظيم حميد9211

ي9680 19بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمحمد علي ناج 

ي527939
20بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرسجاد فارس راضر

21بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرامير علي نارص525868

ي263301 22بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحيدر فاضل ناج 

ر عبداليمة5631 ر عبدالحسير 23بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحسنير

ر9003  علي عبدالحسير
ر 24بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحسير

ر451131 25بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرسجاد هاشم عبدالحسير

26بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرميثم نعمة كاظم529762

27بكالوريوسالمثنر11649النجفذكراحمد حسن احمد9108

28بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرنور رياض نصيف9734

29بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمنير محمود عبداالمير6999

30بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعمر عبدالرضا ابراهيم184397

31بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحيدر مهدي خضير228522

32بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحيدر محمدعلي عباس228533

33بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحسام اياد علوان184465

34بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمنتظر كريم محمد529826

35بكالوريوسالمثنر11649النجفذكراحمد مسلم محمدرضا8045

غام ماجد كاظم233820 36بكالوريوسالمثنر11649النجفذكررصر

37بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي ضياء عباس501039

 حسن محمدعلي232518
38بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرخضر

39بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرزمن كاظم كاطع451111

40بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي محمد رشيد184400

41بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحيدر محمود شاكر216326

ر ثائر جواد8084 42بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحسير

ي زاير232063 43بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي ساج 

44بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمصطفر جعفر كاظم443736

 علي حمزة9316
ر 45بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحسير

46بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعالء حسن ارحيم228841

47بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي عبداالمير جعفر451255

48بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي حسن شاكر232903

49بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعثمان عبدالرضا ابراهيم233711

ر عبدالخضر525924 غام ياسير 50بكالوريوسالمثنر11649النجفذكررصر

51بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرأنور احمد جعفر229724

ر رياض رحمان312995 52بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحسير

53بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعالء محمدجواد كاظم217006

ر ناهي عبدالرضا216342 54بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحسنير

ر فليح حسن184462 55بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحسير

56بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمحمدعلي عبدالهادي دحام311053

57بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمجتن  امير عبدالمنعم300631



 خضير عبد7030
58بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمصطفر

59بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمنتظر صالح عبدالمهدي501585

60بكالوريوسالمثنر11649النجفذكركرار حميد حسون8984

61بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرامير علي نوري501113

 علي هاشم9331
ر 62بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحسير

63بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمصطفر احمد نعمه216320

64بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمحمد اسعد عبداالمير229611

ي232920 65بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي جابر ناج 

66بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعلي عدنان مهدي7033

67بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمحمد جواد كاظم8981

68بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرنجم مجيب هاتف300603

69بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمهند جواد كاظم229137

70بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمحمد عبدهللا علي313022

71بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعادل سماح حسن228924

72بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرمنتظر حيدر جابر184388

73بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحسن علي محمدرشاد9070

غام ليث عبدالزهرة312270 74بكالوريوسالمثنر11649النجفذكررصر

ر سعد كاظم300621 75بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحسنير

76دبلومالمثنر11649النجفذكرحسن حيدر جابر213326

ر يوسف كاظم501513 77دبلومالمثنر11649النجفذكرحسنير

78دبلومالمثنر11649النجفذكرمرتضر عبدالرحيم كاظم7936

79دبلومالمثنر11649النجفذكرعمار جبار جدوع7332

80دبلومالمثنر11649النجفذكرعماد نعمان عبد228679

81دبلومالمثنر11649النجفذكرامير توفيق طارق312075

82دبلومالمثنر11649النجفذكرامير علي شحان312042

83دبلومالمثنر11649النجفذكرياش نجم عبدهللا234019

84دبلومالمثنر11649النجفذكرنادر حامد عبود221970

85دبلومالمثنر11649النجفذكرعمار منعم محسن300434

 علي نارص501175
ر 86دبلومالمثنر11649النجفذكرحسير

87دبلومالمثنر11649النجفذكرمرتضر حمودي جي 297933

88دبلومالمثنر11649النجفذكرسجاد عبدالكاظم عبدالزهره233892

89دبلومالمثنر11649النجفذكرميثم فاهم ليلو234129

90دبلومالمثنر11649النجفذكرعلي عبود محمد228793

91دبلومالمثنر11649النجفذكرمجتن  عباس فاضل312208

92دبلومالمثنر11649النجفذكرمحمد باسم حميد525895

93دبلومالمثنر11649النجفذكررسول علي خضير228451

94دبلومالمثنر11649النجفذكرعباس محمد ظاهر228899

 علي عبدالرزاق300494
ر 95إعداديةالمثنر11649النجفذكرحسير

96إعداديةالمثنر11649النجفذكرحيدر عادل سامي451155

97إعداديةالمثنر11649النجفذكربدر نجم عبدهللا229696

98إعداديةالمثنر11649النجفذكرعبدهللا ستار جبار451100

99إعداديةالمثنر11649النجفذكرمهدي عالء صاحب9706

100إعداديةالمثنر11649النجفذكرحامد حيدر عبداالمير232714

101إعداديةالمثنر11649النجفذكرمرتضر صالح عبدالمهدي501046

ي9000
102إعداديةالمثنر11649النجفذكررضا عادل حسانر

103إعداديةالمثنر11649النجفذكرامير حيدر كاظم184558

104إعداديةالمثنر11649النجفذكرمصطفر محسن عبد503226



105إعداديةالمثنر11649النجفذكرعلي محمد هاشم297948

106إعداديةالمثنر11649النجفذكراحمد عبدالكاظم عبدالزهرة9099

ر حميد رشيد313057 107إعداديةالمثنر11649النجفذكرمبير

ر شهيد415269 108إعداديةالمثنر11649النجفذكرمحمدرضا حسير

109إعداديةالمثنر11649النجفذكرفضل جواد كاظم428997

110إعداديةالمثنر11649النجفذكرمحمد حيدر علي451267

111إعداديةالمثنر11649النجفذكرليث محمد علي234340

ر حسن529799 112إعداديةالمثنر11649النجفذكراكرم عبدالحسير

113إعداديةالمثنر11649النجفذكرمحمد عامر فاضل451101

يف312296 ر غسان شر 114إعداديةالمثنر11649النجفذكرحسنير

115إعداديةالمثنر11649النجفذكرمرتضر مهدي هادي229531

116إعداديةالمثنر11649النجفذكرمؤمل طالب حسن451140

117إعداديةالمثنر11649النجفذكرمحمد زاهر كامل9676

118إعداديةالمثنر11649النجفذكرمرتضر محمد مزعل229542

119إعداديةالمثنر11649النجفذكرعز ذوالفقار علي228888

ر ماجد حسن277630 120إعداديةالمثنر11649النجفذكرحسير

121إعداديةالمثنر11649النجفذكرمصطفر محسن طارش216905

122إعداديةالمثنر11649النجفذكرامير مهدي عبد529813

123إعداديةالمثنر11649النجفذكرزين العابدين سعيد عبدالكريم184428

124إعداديةالمثنر11649النجفذكررضوان عزيز طالب232480

125إعداديةالمثنر11649النجفذكربيدق لقمان صادق8027

126إعداديةالمثنر11649النجفذكرعدنان حميد جبارة297451

127إعداديةالمثنر11649النجفذكرمحمد عبدالكاظم عبدالزهرة229599

ر حيدر صالح9661 128إعداديةالمثنر11649النجفذكرمحمدحسير

129إعداديةالمثنر11649النجفذكرمحمدمهدى صالح مهدي343858

ر احمد232261 130إعداديةالمثنر11649النجفذكراحمد حسير

131إعداديةالمثنر11649النجفذكرمصطفر عارف هادي231900

132إعداديةالمثنر11649النجفذكرعلي حمزة مسلم451099

133إعداديةالمثنر11649النجفذكرمصطفر احسان كاظم523531

134إعداديةالمثنر11649النجفذكرطالب محسن ثامر9399

ر كامل5694 135إعداديةالمثنر11649النجفذكررضا معير

136إعداديةالمثنر11649النجفذكرفراس محمد هادي297959

137إعداديةالمثنر11649النجفذكرنارص حيدر نارص9723

138إعداديةالمثنر11649النجفذكركرار علي عبدنور7930

139إعداديةالمثنر11649النجفذكرمنتظر نجم عبد234238

 علي هاشم234302
140إعداديةالمثنر11649النجفذكرمصطفر

 علي خضير228586
ر 141إعداديةالمثنر11649النجفذكرحسير

142إعداديةالمثنر11649النجفذكراسامة زيد علي535430

143إعداديةالمثنر11649النجفذكرسيف عالء طالب544116

144إعداديةالمثنر11649النجفذكرمروان مجبل ديوان300249

145إعداديةالمثنر11649النجفذكربشير احمد جاسم234376

146إعداديةالمثنر11649النجفذكرعلي مهدي عباس469518

ر8995 147إعداديةالمثنر11649النجفذكرزيد علي حسير

148إعداديةالمثنر11649النجفذكرفضل حسن محمدعلي9583

149إعداديةالمثنر11649النجفذكرمحمد علي عبدالرزاق300504

150إعداديةالمثنر11649النجفذكرامير علي هاشم9240

ر محمد رشيد184460 151إعداديةالمثنر11649النجفذكرحسير



152إعداديةالمثنر11649النجفذكرانور محمد جاسم9244

ر9338 153إعداديةالمثنر11649النجفذكرحيدر باسم حسير

154إعداديةالمثنر11649النجفذكراحمد زياد حمادي7144

155إعداديةالمثنر11649النجفذكرعلي محمد عبدالزهرة525896

156إعداديةالمثنر11649النجفذكرسمير نضال حمدي233872

157إعداديةالمثنر11649النجفذكرمصطفر اياد علوان184494

158إعداديةالمثنر11649النجفذكركرار كاظم صالح9591

159إعداديةالمثنر11649النجفذكرمحمد مهدي عباس469544

160إعداديةالمثنر11649النجفذكرعباس ماجد حسن277709

ر313117 161إعداديةالمثنر11649النجفذكرمؤمل محمد حسير

162إعداديةالمثنر11649النجفذكراحمد عالء ابراهيم228279

163إعداديةالمثنر11649النجفذكرمصطفر فؤاد مهدي451169

164إعداديةالمثنر11649النجفذكرمنتظر فاضل مارد300785

165إعداديةالمثنر11649النجفذكرحاتم كريم محمد529824

166إعداديةالمثنر11649النجفذكرحسن فالح كليف228596

167إعداديةالمثنر11649النجفذكرعلي طالب جواد216453

168إعداديةالمثنر11649النجفذكربدر كمال كامل313031

169إعداديةالمثنر11649النجفذكرعامر عبد نادر7056

ر عبدالكاظم عبدالزهرة9300 170إعداديةالمثنر11649النجفذكرحسير

171إعداديةالمثنر11649النجفذكراحمد نزار عبدالكريم232132

172إعداديةالمثنر11649النجفذكرمحمدعلي باسم وهب7027

173بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرسامر عادل رحيم529737

174بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحسن خليل ابراهيم232688

ي7061
175بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرسعيد عبدالكريم غنر

176بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرحيدر محمد محمدعلي9359

177بكالوريوسالمثنر11649النجفذكرعبدالرسول عبدهللا جميل501569

178دبلومالمثنر11649النجفذكروليد كاظم نومان184378

179دبلومالمثنر11649النجفذكراحمد محمد جاسم232157

180دبلومالمثنر11649النجفذكراسامة هادي جابر234495

181دبلومالمثنر11649النجفذكرعلي منعم عبد7016

182دبلومالمثنر11649النجفذكررياض عباس عبدهللا7077

183دبلومالمثنر11649النجفذكرمحمد صباح جابر216310

ر232862 184دبلومالمثنر11649النجفذكرعلي عزيز عبدالحسير

185دبلومالمثنر11649النجفذكرسعد عبداالمير عبدهللا501060

186دبلومالمثنر11649النجفذكرعقيل عبود عبداالمير228855

ي311051
187إعداديةالمثنر11649النجفذكرحافظ جبار سبن 

 علي عبيد451246
ر 188إعداديةالمثنر11649النجفذكرحسير

189إعداديةالمثنر11649النجفذكرعلي نوري حاجم232797

ر228576 حنان علي حسير
1ماجستيرالمثنر11649النجفأننى

هند محمد محمدعلي502430
2ماجستيرالمثنر11649النجفأننى

3ماجستيرالمثنر11649النجفأننىانوار كاظم مهدي343746

ق كاظم عباس5588 4ماجستيرالمثنر11649النجفأننىاستي 

5بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىنرسين حسون خلف234061

غيداء علي عبد312115
6بكالوريوسالمثنر11649النجفأننى

ة مفتاح ارحيم7066 7بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىسمير

ر محمد343713 8بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىلبنر حسير

9بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىوسن جعفر مجبل535435



10بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىسيناء محمد عمار525891

11بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىخالدة كاظم عبيد451254

12بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىسحر يوسف محيسن297062

13بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىمنر كاظم جي 539337

14بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىسهاد عطية رزاق501536

15بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىانتظار محمد يوسف501054

رباب جبار علي300409
16بكالوريوسالمثنر11649النجفأننى

17بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىازهار مهدي عبد312159

18بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىرغد موس كاظم7087

19بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىماجدة حميد عبدالحسن525880

ي229733
20بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىانوار نعمه غنر

شذى محمدعلي جواد451256
21بكالوريوسالمثنر11649النجفأننى

22بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىغفران عبدالهادي عبدالزهرة312196

23بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىسهاد زهير زيدان184415

24بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىزينب محسن عبود184526

نبا علي عيدان157642
25بكالوريوسالمثنر11649النجفأننى

هناء علي عبدالرضا451261
26بكالوريوسالمثنر11649النجفأننى

27بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىزينب محمد عباس7994

سبا علي عيدان556678
28بكالوريوسالمثنر11649النجفأننى

29بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىختام مهدي عبد300449

ي محمدعلي216352
30بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىاالء عبدالغنر

31بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىزينب سلمان عبود7949

32بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىحال رؤوف حمزة184459

33بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىرشا عباس عبداالمير7090

34بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىرواء عباس سعد451171

35بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىزينه عبدالحر جبار184520

36بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىانعام جبار محمد451260

37بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىزينب عبدالكاظم جياد228365

مديحة والي ضايف544114
38بكالوريوسالمثنر11649النجفأننى

ي طالب9152
39بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىعذراء عبدالغنر

40بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىديانا جليل عبدالشهيد312131

41بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىنهله مهدي عبد527920

42بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىحوراء فليح حسن343757

ر535434 43بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىاالء ضياء حسير

44بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىزهراء مسلم شاكر525916

ر ابراهيم300587 45بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىارادة محمدحسير

46بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىزينب كريم عبداليمة343760

ر عبدالحسن184381 47بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىنجالء عبدالحسير

48بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىاالء حسن شهيد501064

ي7082
49بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىرنا محمدموس غنر

50بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىنجالء ستار جابر525937

51بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىسحر حسن مزهر184422

52بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىصباح عبدالزهرة متعب229006

53بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىنورس عدنان كاظم7009

54بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىدعاء طالب خلف525913

55بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىنور زياد حمادي300766

ر احمد228507 56بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىدانية حسير



57بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىزينب عبدالرسول محمد ابراهيم525854

58بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىزهراء عبدالرزاق باقر451156

59بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىانتصار ناهي احمد229745

60بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىايات توفيق محمدمهدي501025

61بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىزينب محمد محمود184425

ر300343 62بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىمروة عالء محمدحسير

63بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىامنة عباس متعب451103

64بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىنورالهدى باسم صاحب9761

65دبلومالمثنر11649النجفأننىصباح مبدر سلمان451167

66دبلومالمثنر11649النجفأننىزينب جعفر جواد9115

67دبلومالمثنر11649النجفأننىابتسام شاكر سعيد7148

68دبلومالمثنر11649النجفأننىانتصار مهدي عبد300477

ى جاسم محمد544115 69دبلومالمثنر11649النجفأننىبرسر

ة كاظم حسن529714 70دبلومالمثنر11649النجفأننىامير

71دبلومالمثنر11649النجفأننىزينب نجم عبد184423

72دبلومالمثنر11649النجفأننىاالء راهي جاسم229792

73دبلومالمثنر11649النجفأننىسماح عبود محمد229044

74دبلومالمثنر11649النجفأننىشهلة زيد يوسف501558

75دبلومالمثنر11649النجفأننىفاتن عبداالمير عبدالرزاق7336

76دبلومالمثنر11649النجفأننىازهار جبار حسن9231

77دبلومالمثنر11649النجفأننىابتسام جابر عباس529796

78دبلومالمثنر11649النجفأننىزينب عبدالهادي عبدالزهرة300466

ى مهدي عبد9074 79دبلومالمثنر11649النجفأننىبرسر

ر علوان229618 80دبلومالمثنر11649النجفأننىليل حسير

81دبلومالمثنر11649النجفأننىرافده هادي عبداالمير184443

82دبلومالمثنر11649النجفأننىهيفاء جاسم محمد525887

83دبلومالمثنر11649النجفأننىابرار عبدالزهرة عبداالمير208313

84دبلومالمثنر11649النجفأننىأنس اياد علوان313072

85دبلومالمثنر11649النجفأننىمنةهللا عبدالسالم مهدي229225

صفا عبدالعالي حسن228982
86دبلومالمثنر11649النجفأننى

ر محمود525929 87دبلومالمثنر11649النجفأننىهدى معير

88دبلومالمثنر11649النجفأننىانعام فضل حمزة213356

89دبلومالمثنر11649النجفأننىنورهان عباس عيىس529651

90إعداديةالمثنر11649النجفأننىاقبال عباس محمد184469

 علي451134
ر 91إعداديةالمثنر11649النجفأننىخالدة عبدالحسير

92إعداديةالمثنر11649النجفأننىسها عبداالله عبدالمهدي525940

سارة علي حسون530027
93إعداديةالمثنر11649النجفأننى

ر312293 ر عبدالحميد عبدالحسير 94إعداديةالمثنر11649النجفأننىبنير

1ماجستيرالمثنر11649النجفأننىمالذ مثنر موس318338

2بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىزهراء عبدالرسول جاسم228402

3بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىبراء فالح عبود7115

نورا علي مطر525879
4بكالوريوسالمثنر11649النجفأننى

5بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىزينب حسن جعفر300192

6بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىزهراء ازهر رسول216306

7بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىنورالهدى نبية هادي231972

 علي مطر525871
ر 8بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىبنير

9بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىفاطمة رياض محمود451147



10بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىتف  باسم حميد501130

ي451123
ر
يف وق 11بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىعذراء شر

ي216392
12بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىمنر عادل حسانر

13بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىحوراء عالء حسن216293

14بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىاري    ج كاظم كاطع451119

ر عامر محسن228659 15بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىبنير

16بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىرغدة حاكم حمد232435

17بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىاشجان فيصل يوسف300552

18بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىاسماء احمد جعفر184470

19بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىحوراء كاظم مهدي343748

20بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىاخالص هاتف هزون7136

ريزان علي محمد8003
21بكالوريوسالمثنر11649النجفأننى

ر525857 22بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىفاطمه عدنان حسير

23بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىرباب رفعت محمد9367

صفا صالح عبدعلي535760
24بكالوريوسالمثنر11649النجفأننى

25بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىهدى مؤيد سلمان451259

26بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىسارة اسعد عبداالمير229088

27بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىغفران جواد كاظم232751

28بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىصابرين عبدالستار جبار229026

29بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىرسل مهدي ابراهيم8014

30بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىهدير سعيد عطية9033

31بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىمروة فارس حمد229520

32بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىفاطمة حافظ جبار9193

33بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىزينب حسن عبود8994

شى علي عبيد9125
34بكالوريوسالمثنر11649النجفأننى

35بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىتف  فراس نارص228650

36بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىزهراء حيدر صاحب232389

37بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىميس علي جواد7005

38بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىصفا سعيد عطية9137

39بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىنور عبدالكريم محمدجعفر234050

40بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىمروة حامد حمزة216362

41بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىزهراء فاضل مارد216257

42بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىروان فالح محمد232415

43بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىايمان رضا كاظم234393

ر محمد دوهان217073 44بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىحنير

45بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىفرح هادي عباس7021

46بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىهدى كاظم صالح232000

47بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىزينب جواد كاظم7072

48بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىهدير محسن طارش234028

49بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىاساور محمد باقر184471

50بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىهبة هادي مصطفر529757

51بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىزينب عاصم علوان228390

52بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىامنة مهدي عبد300488

53بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىشمس محمد عزيز525873

54بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىاسماء حسن عزيز7117

55بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىزهراء رحمن عبد313126

ق فالح كليف229814 56بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىاستي 



ر خميس حمزة216458 57بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىبنير

58بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىمروة فالح كليف229514

59بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىاشاء علي فشاخ501081

60بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىبتول عماد رحيم9078

61بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىندى ثامر رسول231945

62بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىنادية مهدي عبد300456

63بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىصفاء داود سلمان228967

ق محمدجواد كاظم300385 64بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىاستي 

ختام علي جنجول500970
65بكالوريوسالمثنر11649النجفأننى

66بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىفاطمة جبار حمود312027

ر محمد دوهان184542 67بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىبنير

68بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىهبة حيدر محمدجعفر216959

69بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىسارة عالء محمدحسن312281

70بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىدعاء توفيق محمدمهدي500990

71بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىنبا حسن هادي234117

72بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىزينب كاظم صالح184426

ي9064
73بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىرانيا حيدر حسانر

ر228948 74بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىضخ عبدالرزاق حسير

75بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىزهراء رياض محمود451144

76بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىدعاء فالح عبود7110

77بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىنور منير حسون500136

شيماء عبدالعالي حمزة184411
78بكالوريوسالمثنر11649النجفأننى

دعاء مكي محمدجعفر184448
79بكالوريوسالمثنر11649النجفأننى

80بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىمريم عبدالرضا كاظم229498

81بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىاالء ازهر نارص234471

82بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىزهراء محمد رشيد297836

83دبلومالمثنر11649النجفأننىدنيا مجيد كريم232113

84دبلومالمثنر11649النجفأننىرؤى وهاب عبدالرزاق343772

ر محمود527925 85دبلومالمثنر11649النجفأننىزهراء معير

86دبلومالمثنر11649النجفأننىاشاء حازم محمد501192

87دبلومالمثنر11649النجفأننىغفران رحمن رميح556667

88دبلومالمثنر11649النجفأننىرانيا عبداالمير عيدان312275

89دبلومالمثنر11649النجفأننىهدى سعد جعفر556674

90دبلومالمثنر11649النجفأننىزينب عقيل هادي228354

91دبلومالمثنر11649النجفأننىميسم محسن طارش216262

92دبلومالمثنر11649النجفأننىرغد حسن جاسم232448

93دبلومالمثنر11649النجفأننىحوراء مهدي عبد501517

فاطمة مكي محمدجعفر184509
94دبلومالمثنر11649النجفأننى

شيماء علي عبدالهادي216441
95دبلومالمثنر11649النجفأننى

96دبلومالمثنر11649النجفأننىزينب كاظم كاطع451114

97دبلومالمثنر11649النجفأننىازهار مهدي محمد229798

ر313010 98إعداديةالمثنر11649النجفأننىزهراء عالء محمدحسير

99إعداديةالمثنر11649النجفأننىزينب اياد علوان184529

100إعداديةالمثنر11649النجفأننىرقية رسول مزعل312086

101إعداديةالمثنر11649النجفأننىايات عباس حمادي9253

102إعداديةالمثنر11649النجفأننىزهراء عالء محمدحسن313040

ر313120 103إعداديةالمثنر11649النجفأننىصفا محمد حسير



104إعداديةالمثنر11649النجفأننىضخ رحمان جبار9385

ر عالء نارص9072 105إعداديةالمثنر11649النجفأننىبنير

106إعداديةالمثنر11649النجفأننىنبا ستار جبار451108

107إعداديةالمثنر11649النجفأننىوئام رياض عبدالعزيز451263

108إعداديةالمثنر11649النجفأننىرقية قاسم صيوان9371

تقوى تركي فضل8033
109إعداديةالمثنر11649النجفأننى

110إعداديةالمثنر11649النجفأننىوديان جودي كاظم451128

ر313142 111إعداديةالمثنر11649النجفأننىليل محمد عبدالحسير

112إعداديةالمثنر11649النجفأننىزهراء حيدر زهير297459

113إعداديةالمثنر11649النجفأننىفاطمة عامر محسن234352

114إعداديةالمثنر11649النجفأننىامنة ابراهيم كاظم297861

115إعداديةالمثنر11649النجفأننىحوراء فارس محسن312097

116إعداديةالمثنر11649النجفأننىزينب فارس محسن313086

ر محمد501506 117إعداديةالمثنر11649النجفأننىايالف حسير

118إعداديةالمثنر11649النجفأننىفرح كاظم جواد529821

زهراء سامي هادي228421
119إعداديةالمثنر11649النجفأننى

120إعداديةالمثنر11649النجفأننىرويده عبداالمير حميد228434

121إعداديةالمثنر11649النجفأننىدنيا حسن ارحيم232081

122إعداديةالمثنر11649النجفأننىجمانة عبدالرضا كاظم228627

123إعداديةالمثنر11649النجفأننىحوراء صباح رزاق343853

124إعداديةالمثنر11649النجفأننىفرقان اياد عبدالكاظم7337

125إعداديةالمثنر11649النجفأننىهدى هادي كاظم549527

126إعداديةالمثنر11649النجفأننىفاطمة حيدر كاظم529697

127إعداديةالمثنر11649النجفأننىزينب صفاء محمدجواد9379

128إعداديةالمثنر11649النجفأننىفاطمة محمد صاحب451247

129إعداديةالمثنر11649النجفأننىيرس عالء حسن216918

130إعداديةالمثنر11649النجفأننىكوثر حافظ جبار9635

131إعداديةالمثنر11649النجفأننىغسق كاظم رجب184515

132إعداديةالمثنر11649النجفأننىامل عباس محمدعلي234446

133إعداديةالمثنر11649النجفأننىمريم حسن جعفر300196

134إعداديةالمثنر11649النجفأننىسارة عمار جاسم233914

135إعداديةالمثنر11649النجفأننىمريم سلطان عزيز535421

136إعداديةالمثنر11649النجفأننىروان خليل ابراهيم313105

137إعداديةالمثنر11649النجفأننىانوار موس كاظم9089

138إعداديةالمثنر11649النجفأننىميس محمد عزيز535419

139إعداديةالمثنر11649النجفأننىاشاء وهاب عبدالرزاق451139

ر عالوي مزهر184545 140إعداديةالمثنر11649النجفأننىبنير

ر رجب300775 141إعداديةالمثنر11649النجفأننىحنان عبدالحسير

142إعداديةالمثنر11649النجفأننىزهراء عبدهللا حمود232313

143إعداديةالمثنر11649النجفأننىفاطمة محمد مزعل229668

144إعداديةالمثنر11649النجفأننىسارة حيدر عبداالمير233931

ر233846 145إعداديةالمثنر11649النجفأننىضخ عبداالمير عبدالحسير

146إعداديةالمثنر11649النجفأننىزهراء رضا كاظم232333

ر5685 147إعداديةالمثنر11649النجفأننىاية جعفر حسير

148إعداديةالمثنر11649النجفأننىنور كاظم عوده9752

149إعداديةالمثنر11649النجفأننىعذراء محمد عزيز529829

150إعداديةالمثنر11649النجفأننىرفل حامد موس451106



بسعاد عبدالزهره عبدعلي184466
151بكالوريوسالمثنر11649النجفأننى

152بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىميسون جياد عبد231926

153بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىزينب عبداالمير مسلم7958

رباب محمدعلي جواد184536
154بكالوريوسالمثنر11649النجفأننى

ر300418 155بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىعذراء فاضل عبدالحسير

156بكالوريوسالمثنر11649النجفأننىميساء عباس علي229130

157دبلومالمثنر11649النجفأننىندى اموري طه234103

158إعداديةالمثنر11649النجفأننىالهام عبد عباس529840

ر حسن229717 159إعداديةالمثنر11649النجفأننىايمان حسير

160إعداديةالمثنر11649النجفأننىامنة شهيد حسن312123

1ماجستيراالنصار31650النجفذكرعباس كامل جودة122007

2ماجستيراالنصار31650النجفذكراحمد سالم مهدي469400

3بكالوريوساالنصار31650النجفذكررياض تفكير مراد292021

ر عاشور غانم522014 4بكالوريوساالنصار31650النجفذكرامير

ر محمدرضا عبود209546 5بكالوريوساالنصار31650النجفذكرحسنير

6بكالوريوساالنصار31650النجفذكرمؤيد عبدزيد جي 469875

7بكالوريوساالنصار31650النجفذكرهيثم هادي عبدالكاظم291997

ر شمران469426 8بكالوريوساالنصار31650النجفذكرحسن حسير

ر مداوي292624 9بكالوريوساالنصار31650النجفذكرمحمد عبدالحسير

ر كامل صالح519408 10بكالوريوساالنصار31650النجفذكرعبدالحسير

11بكالوريوساالنصار31650النجفذكرعالء عبداالمير عبدالحسن535296

12بكالوريوساالنصار31650النجفذكرحبيب حسن حبيب469808

ر444243 13بكالوريوساالنصار31650النجفذكرحسن علي حسير

14بكالوريوساالنصار31650النجفذكرقاسم نعمة عبدالرضا122042

15بكالوريوساالنصار31650النجفذكراحمد مسلم طالب292149

16بكالوريوساالنصار31650النجفذكرعقيل فيصل فضيل292165

17بكالوريوساالنصار31650النجفذكررعد حمزة عبد535098

ر200326 18بكالوريوساالنصار31650النجفذكرحيدر عبد حسير

19بكالوريوساالنصار31650النجفذكرميثم جاسم بردان292601

20بكالوريوساالنصار31650النجفذكرحيدر جواد كاظم122024

ر200399 21بكالوريوساالنصار31650النجفذكراحمد جاسم حسير

ي جي 496030
22بكالوريوساالنصار31650النجفذكرزين العابدين مرضر

23بكالوريوساالنصار31650النجفذكرستار درداغ كتاب291912

ي291762
24بكالوريوساالنصار31650النجفذكرعالء محسن شمخر

25بكالوريوساالنصار31650النجفذكرنعمان هادي بدن519373

26بكالوريوساالنصار31650النجفذكرعلي منصور نعيم535088

ي122345 27بكالوريوساالنصار31650النجفذكرضياء حليم ناج 

28بكالوريوساالنصار31650النجفذكرمحمود عباس هادي200237

ي200230 29بكالوريوساالنصار31650النجفذكرمصطفر عبدالعباس حرن 

30بكالوريوساالنصار31650النجفذكرعلي لذيذ محمد121998

31دبلوماالنصار31650النجفذكرجواد رجب جميل496026

32دبلوماالنصار31650النجفذكرحازم حبيب جهاد200344

33دبلوماالنصار31650النجفذكرعلي عبيد جي 209517

34دبلوماالنصار31650النجفذكرعلي سالم فرحان157080

35دبلوماالنصار31650النجفذكرباسم محمد عبد209620

36دبلوماالنصار31650النجفذكركرار عادل عبد258545

ر مداوي200332 37دبلوماالنصار31650النجفذكرحيدر عبدالحسير



38دبلوماالنصار31650النجفذكرحيدر علوان خضير222520

ر209659 39دبلوماالنصار31650النجفذكراحمد حليم عبدالحسير

40دبلوماالنصار31650النجفذكراحمد عبدمسلم عبداالمير122159

41دبلوماالنصار31650النجفذكراحمد كريم خشان519397

42دبلوماالنصار31650النجفذكرحيدر محسن صي 469903

ر156743 43دبلوماالنصار31650النجفذكرحيدر كريم حسير

44دبلوماالنصار31650النجفذكرصالح كامل صالح122348

ي519384
45دبلوماالنصار31650النجفذكرعلي عبدالمحسن هانر

46دبلوماالنصار31650النجفذكرماجد فاهم ظاهر156959

47دبلوماالنصار31650النجفذكركرار محمد عمران200250

48دبلوماالنصار31650النجفذكرعلي عادل عبد157029

ر محمد حسن519403 49دبلوماالنصار31650النجفذكرحسير

ر209642 50دبلوماالنصار31650النجفذكراسامة جاسم حسير

51دبلوماالنصار31650النجفذكرزيد عبد امان519562

52دبلوماالنصار31650النجفذكرمحمد حيدر هاشم519370

53دبلوماالنصار31650النجفذكرمحمدعلي علي عبداالمير156933

54دبلوماالنصار31650النجفذكرياش عبدالزهرة موس157592

55إعداديةاالنصار31650النجفذكراحمد فاضل عبدعلي200388

56إعداديةاالنصار31650النجفذكرعباس كريم عباس519393

ر نجم عبد552579 1دكتوراهاالنصار31650النجفذكرحسير

2ماجستيراالنصار31650النجفذكرعلي شنان عتيوي209739

ر عويد209748 3ماجستيراالنصار31650النجفذكرعلي حسير

4بكالوريوساالنصار31650النجفذكرحيدر نجاح بالسم122055

5بكالوريوساالنصار31650النجفذكراحمد نجم عبد200382

6بكالوريوساالنصار31650النجفذكرعباس علي جواد157720

7بكالوريوساالنصار31650النجفذكرطارق ناظم محمد122214

ر صالح مهدي469367 8بكالوريوساالنصار31650النجفذكرحسير

ر قاسم شعيل291825 9بكالوريوساالنصار31650النجفذكرحسنير

10بكالوريوساالنصار31650النجفذكرمنتظر سليم حبيب122119

11بكالوريوساالنصار31650النجفذكرعلي جواد كاظم122321

12بكالوريوساالنصار31650النجفذكرمحمد طالب ملك519511

13بكالوريوساالنصار31650النجفذكرعلي ازهر جبار200289

14بكالوريوساالنصار31650النجفذكراحمد محمد كاظم535177

15بكالوريوساالنصار31650النجفذكرليث لطيف جاسم200248

16بكالوريوساالنصار31650النجفذكرسالم عدنان رحيم156462

17بكالوريوساالنصار31650النجفذكرمرتضر رياض عيدان122041

18بكالوريوساالنصار31650النجفذكرزيد حسن طالب122144

19بكالوريوساالنصار31650النجفذكرجعفر حمزة مهدي469440

20بكالوريوساالنصار31650النجفذكرحيدر علي شاكر292280

21بكالوريوساالنصار31650النجفذكركرار علي عبيد469454

ر مرزوك200233 22بكالوريوساالنصار31650النجفذكرمسلم حسير

23بكالوريوساالنصار31650النجفذكرعلي محمد جواد469388

24بكالوريوساالنصار31650النجفذكرسمير كريم طاهر324235

25بكالوريوساالنصار31650النجفذكرامير محمد كاظم535153

26بكالوريوساالنصار31650النجفذكربشار عبدالمهدي عبيد200348

27بكالوريوساالنصار31650النجفذكراحمد حسن محسن122038

ي عبد122018 28بكالوريوساالنصار31650النجفذكرعقيل خير



29بكالوريوساالنصار31650النجفذكرزيد داخل هادي254409

30بكالوريوساالنصار31650النجفذكرمرتضر محمد هادي122239

31بكالوريوساالنصار31650النجفذكراحمد حميد عبد254417

32بكالوريوساالنصار31650النجفذكرمحمد وارد محمد292194

ر254404 33بكالوريوساالنصار31650النجفذكرمحمد حمدان حسير

34بكالوريوساالنصار31650النجفذكراحمد نعمان عباس254475

35بكالوريوساالنصار31650النجفذكركرار عبدالعزيز حمادة535321

36بكالوريوساالنصار31650النجفذكرمرتضر ميثم جاسم156899

37بكالوريوساالنصار31650النجفذكرامير علي عبيد469663

ر نعمان هادي157470 38بكالوريوساالنصار31650النجفذكرحسير

ر122020 39بكالوريوساالنصار31650النجفذكرريسان رزاق عبدالحسير

40بكالوريوساالنصار31650النجفذكراحمد حمدان عبادي292009

41بكالوريوساالنصار31650النجفذكراحسان علي عبدالمهدي122040

42بكالوريوساالنصار31650النجفذكركرار فريد جامل291813

43بكالوريوساالنصار31650النجفذكراحمد طالب حسون200393

44بكالوريوساالنصار31650النجفذكراحمد جواد رجب496024

45بكالوريوساالنصار31650النجفذكرضياء عباس محمد200300

46بكالوريوساالنصار31650النجفذكرفهد عطيوي دعار324354

47بكالوريوساالنصار31650النجفذكرسجاد حسن عبدعلي537584

ي122378 48بكالوريوساالنصار31650النجفذكرحسام عدنان ناج 

49بكالوريوساالنصار31650النجفذكرحيدر كريم متعب200322

50بكالوريوساالنصار31650النجفذكرعلي داخل هادي291830

ي صاحب200256 51بكالوريوساالنصار31650النجفذكرفارس ناج 

52بكالوريوساالنصار31650النجفذكرمحمد عامر محسن209670

53بكالوريوساالنصار31650النجفذكركرار عباس حمزة121986

54بكالوريوساالنصار31650النجفذكرثامر كاظم يونس324297

ي209830
55بكالوريوساالنصار31650النجفذكرامير فريق هونر

56بكالوريوساالنصار31650النجفذكرعلي عبدالعباس جي 291769

ر عبدالعظيم عبدزيد324366 57بكالوريوساالنصار31650النجفذكرحسير

ر كاظم200302 58بكالوريوساالنصار31650النجفذكرصالح عبدالحسير

59بكالوريوساالنصار31650النجفذكرحيدر غانم نارص254481

60بكالوريوساالنصار31650النجفذكرمرتضر صباح كاظم122115

ر عالء شاكر122374 61بكالوريوساالنصار31650النجفذكرحسنير

62بكالوريوساالنصار31650النجفذكرعلي سامي عبيد200284

63بكالوريوساالنصار31650النجفذكرعقيل طاهر مسلم200291

64بكالوريوساالنصار31650النجفذكركرار حيدر كريم122125

ي519537
65بكالوريوساالنصار31650النجفذكراركان شعالن حصينر

ر200328 66بكالوريوساالنصار31650النجفذكراثير مسلم حسير

67بكالوريوساالنصار31650النجفذكرحيدر جميل علي496027

68بكالوريوساالنصار31650النجفذكروسام قاسم محمد122268

69بكالوريوساالنصار31650النجفذكركرار علي عبداالمير552566

 علي200286
ر 70دبلوماالنصار31650النجفذكرعلي حسير

71دبلوماالنصار31650النجفذكراحمد رحيم جاسم535101

72دبلوماالنصار31650النجفذكرزيد جبوري عباس209771

73دبلوماالنصار31650النجفذكرمرتضر احمد طالب469723

74دبلوماالنصار31650النجفذكرحسن رحمن فرحان535105

75دبلوماالنصار31650النجفذكرهاشم ابراهيم كريم254384



76دبلوماالنصار31650النجفذكراحمد عبود عبدالزهرة122066

77دبلوماالنصار31650النجفذكريوسف مهدي صاحب209660

78دبلوماالنصار31650النجفذكراحمد حسون عبدزيد469373

79دبلوماالنصار31650النجفذكرنعمان جزار نارص121982

80دبلوماالنصار31650النجفذكرجمال نارص عبدالزهرة122384

ر مهدي صاحب200343 81دبلوماالنصار31650النجفذكرحسير

82دبلوماالنصار31650النجفذكرعباس حسن خزعل222499

83دبلوماالنصار31650النجفذكرصفاء سلمان مجهول221848

ر200276 84دبلوماالنصار31650النجفذكرعباس عبد حسير

85دبلوماالنصار31650النجفذكرمحمد حسون عبدزيد469539

86دبلوماالنصار31650النجفذكرعلي االكي  سعود عبد233063

87دبلوماالنصار31650النجفذكرواثق ابراهيم حسن209498

88دبلوماالنصار31650النجفذكرحسن فالك عيدان324268

ر عبدالكريم200240 89إعداديةاالنصار31650النجفذكرمحمدصادق ياسير

90إعداديةاالنصار31650النجفذكرعلي ماجد علوان535331

91إعداديةاالنصار31650النجفذكراحمد ستار جعفر122030

92إعداديةاالنصار31650النجفذكرنصير لطيف جاسم469436

93إعداديةاالنصار31650النجفذكرعلي فضيل جخامة209726

94إعداديةاالنصار31650النجفذكرامير محمد هاشم293068

95إعداديةاالنصار31650النجفذكرمسلم نارص هيات292932

ر حمزة ابراهيم209536 96إعداديةاالنصار31650النجفذكرحسير

ر عبدالكريم عباس292135 97إعداديةاالنصار31650النجفذكرحسير

98إعداديةاالنصار31650النجفذكرامير رحمن مهدي209630

ي غالي209767
99إعداديةاالنصار31650النجفذكرزيد راضر

100إعداديةاالنصار31650النجفذكرعلي صالح كامل122317

101إعداديةاالنصار31650النجفذكرزيد عباس شهيد209760

102إعداديةاالنصار31650النجفذكرحسن فاضل عبدعلي209559

103إعداديةاالنصار31650النجفذكرعلي نجاح هاشم291790

104إعداديةاالنصار31650النجفذكرمرتضر سليم حبيب122121

105إعداديةاالنصار31650النجفذكراحمد اسماعيل حمزة122164

106إعداديةاالنصار31650النجفذكرمحمد رياض عيدان122172

107إعداديةاالنصار31650النجفذكراحمد ثامر هالل324453

108إعداديةاالنصار31650النجفذكرمحمد طاهر جبار209603

109إعداديةاالنصار31650النجفذكراحمد محسن ركن122406

110إعداديةاالنصار31650النجفذكرحسن ماجد علوان535317

111إعداديةاالنصار31650النجفذكرمحمد ماجد حميد209717

112إعداديةاالنصار31650النجفذكرمحمد حيدر علوان292895

113إعداديةاالنصار31650النجفذكرعلي طالب كاظم157065

ر نجم209831 114إعداديةاالنصار31650النجفذكرامير حسير

ر عيىس كريم156770 115إعداديةاالنصار31650النجفذكرحسير

116إعداديةاالنصار31650النجفذكرسيف حليم نعيم122355

117إعداديةاالنصار31650النجفذكرعبدهللا كريم حمودي519605

118إعداديةاالنصار31650النجفذكرميثم فائز صالح469761

119إعداديةاالنصار31650النجفذكرمحمد منشد حاتم122169

120إعداديةاالنصار31650النجفذكرعباس نعمة عبد291798

121إعداديةاالنصار31650النجفذكرحسن داخل جاسم291786

ر469420 ر حليم عبدالحسير 122إعداديةاالنصار31650النجفذكرحسير



ر نجاح بالسم324309 123إعداديةاالنصار31650النجفذكرحسير

ر عبداالمير233090 124إعداديةاالنصار31650النجفذكرعلي حسير

125إعداديةاالنصار31650النجفذكرعباس نجم عبد122328

ر ازهر جبار209808 126إعداديةاالنصار31650النجفذكرحسنير

127إعداديةاالنصار31650النجفذكرفارس حاكم مهدي209723

ي209678 128إعداديةاالنصار31650النجفذكرمحمد حليم ناج 

129إعداديةاالنصار31650النجفذكرليث عباس محمدعلي292967

ي غالي209815
130إعداديةاالنصار31650النجفذكرحسن راضر

131إعداديةاالنصار31650النجفذكرحيدر فاضل جابر535297

ر293031 132إعداديةاالنصار31650النجفذكرعلي رزاق حسير

133إعداديةاالنصار31650النجفذكرحسن هادي عبدالزهرة496014

134إعداديةاالنصار31650النجفذكرسجاد حسن خضير200311

135إعداديةاالنصار31650النجفذكرمحسن رحمن فرحان519379

136إعداديةاالنصار31650النجفذكرمحمد شنان عتيوي209722

137إعداديةاالنصار31650النجفذكرامير احمد فالح209637

138إعداديةاالنصار31650النجفذكرعلي صكر جبوري292774

139إعداديةاالنصار31650النجفذكرحيدر مكي حسن254374

140إعداديةاالنصار31650النجفذكراحمد فضيل جخامه209651

141بكالوريوساالنصار31650النجفذكرسمير رزاق جياد519482

142بكالوريوساالنصار31650النجفذكرواثق صالح عرد209665

143بكالوريوساالنصار31650النجفذكراحمد نوري عبدالزهرة469407

144دبلوماالنصار31650النجفذكرحيدر مهدي محمد209530

ي324120
145دبلوماالنصار31650النجفذكرمحمد عبدالواحد هانر

146دبلوماالنصار31650النجفذكرقضي نعمة عبدالرضا200297

ر محمد122058 147دبلوماالنصار31650النجفذكرثامر حسير

148دبلوماالنصار31650النجفذكررحيم جزار نارص156640

1ماجستيراالنصار31650النجفأننىبيداء مهدي مدلول496031

2بكالوريوساالنصار31650النجفأننىندى جمال جواد496022

ر324375 3بكالوريوساالنصار31650النجفأننىنادية عباس حسير

ر كاظم200365 4بكالوريوساالنصار31650النجفأننىاقبال حسير

نهاد عبدعلي محمد156856
5بكالوريوساالنصار31650النجفأننى

6بكالوريوساالنصار31650النجفأننىفاطمةلزهرء حاكم مهدي469350

ر نجم496021 7بكالوريوساالنصار31650النجفأننىمروة حسير

ي522009
8بكالوريوساالنصار31650النجفأننىامل محسن شمخر

9بكالوريوساالنصار31650النجفأننىدعاء محسن ركن552570

10بكالوريوساالنصار31650النجفأننىاشواق عبدالرزاق مجباس469381

11بكالوريوساالنصار31650النجفأننىزهراء فالح هاشم496033

12بكالوريوساالنصار31650النجفأننىغفران فيصل غازي537628

13بكالوريوساالنصار31650النجفأننىزمن احمد جودي537635

14بكالوريوساالنصار31650النجفأننىحنان جبار عباس156760

15بكالوريوساالنصار31650النجفأننىتماره ثابت عبدالسادة292125

16دبلوماالنصار31650النجفأننىفاطمه عزيز ايدام496012

17دبلوماالنصار31650النجفأننىهيام صاحب عزيز496028

18دبلوماالنصار31650النجفأننىعبير عبدالزهرة عباس87341

19دبلوماالنصار31650النجفأننىوفاء كاظم مهدي209846

ر كاظم157678 20دبلوماالنصار31650النجفأننىعلياء حسير

عتاب مراد مكي469835
21دبلوماالنصار31650النجفأننى



22دبلوماالنصار31650النجفأننىخولة جواد كاظم200319

23دبلوماالنصار31650النجفأننىغصون حمزة عجل121992

24دبلوماالنصار31650النجفأننىرسل رحمن حميدي530003

25دبلوماالنصار31650النجفأننىنورالهدى جبار عواد469358

26دبلوماالنصار31650النجفأننىورود قاسم كريم121985

27إعداديةاالنصار31650النجفأننىرحاب محمد هادي535110

28إعداديةاالنصار31650النجفأننىامال خضير عباس519396

29إعداديةاالنصار31650النجفأننىاحالم حسن كظيم496032

1ماجستيراالنصار31650النجفأننىاالء يوسف حوار519377

2ماجستيراالنصار31650النجفأننىدعاء طاهر مطرود156688

3ماجستيراالنصار31650النجفأننىغفران مفيد عباس469429

4ماجستيراالنصار31650النجفأننىسماح حمزة ابراهيم200306

5بكالوريوساالنصار31650النجفأننىدعاء شاكر عبد156713

6بكالوريوساالنصار31650النجفأننىرسل كريم عبدالحسن209794

7بكالوريوساالنصار31650النجفأننىديار محمد كاظم535167

ر556597 8بكالوريوساالنصار31650النجفأننىهند ستار حسير

9بكالوريوساالنصار31650النجفأننىغفران يوسف حوار442069

ر122123 10بكالوريوساالنصار31650النجفأننىمريم كاظم حسير

11بكالوريوساالنصار31650النجفأننىاشاء سلمان تويلي535327

12بكالوريوساالنصار31650النجفأننىاشاء طاهر مطرود324216

13بكالوريوساالنصار31650النجفأننىاالء كامل مزهر254414

14بكالوريوساالنصار31650النجفأننىايمان حائر كحيط552573

15بكالوريوساالنصار31650النجفأننىشيماء تاية عيدان535312

ر لهمود200360 16بكالوريوساالنصار31650النجفأننىامال حسير

17بكالوريوساالنصار31650النجفأننىرسل غانم رحيم122369

ر عدنان حبيب122064 18بكالوريوساالنصار31650النجفأننىبنير

19بكالوريوساالنصار31650النجفأننىنبا فاضل جابر535097

20بكالوريوساالنصار31650النجفأننىدعاء حسن موس156726

21بكالوريوساالنصار31650النجفأننىزينة منصور نعيم324282

22بكالوريوساالنصار31650النجفأننىرشا مهدي صاحب209790

 علي535831
ر 23بكالوريوساالنصار31650النجفأننىديانا حسير

24بكالوريوساالنصار31650النجفأننىحوراء حيدر رسول444221

25بكالوريوساالنصار31650النجفأننىنور قاسم شاكر156815

26بكالوريوساالنصار31650النجفأننىزينب حيدر علوان156475

27بكالوريوساالنصار31650النجفأننىفاطمه فيصل فضيل121989

28بكالوريوساالنصار31650النجفأننىزينب صالح عبار519353

29بكالوريوساالنصار31650النجفأننىرحمة خلف صاحب157444

30بكالوريوساالنصار31650النجفأننىزهراء حسن موس156601

31بكالوريوساالنصار31650النجفأننىفاطمة عليوي جبار157015

32بكالوريوساالنصار31650النجفأننىمريم جبوري عباس233910

33بكالوريوساالنصار31650النجفأننىغفران حسن محسن200264

34بكالوريوساالنصار31650النجفأننىصفا عبدالهادي صاحب122218

35بكالوريوساالنصار31650النجفأننىزينب فالح حسن233960

36بكالوريوساالنصار31650النجفأننىزهراء محمد فاضل209778

37بكالوريوساالنصار31650النجفأننىسخ  فالح سوادي122361

يف292289 38بكالوريوساالنصار31650النجفأننىزينب مهدي شر

ر عالوي كامل525952 39بكالوريوساالنصار31650النجفأننىبنير



40بكالوريوساالنصار31650النجفأننىاخالص هالل اسود254416

41بكالوريوساالنصار31650النجفأننىسهاد كريم كامل157523

42بكالوريوساالنصار31650النجفأننىحوراء محمد فاضل200335

43بكالوريوساالنصار31650النجفأننىنورالهدى عالء شاكر209668

44بكالوريوساالنصار31650النجفأننىفاطمة كاظم حمزة122314

45بكالوريوساالنصار31650النجفأننىاثمار حمودي مهدي292004

ر كاظم121997 46بكالوريوساالنصار31650النجفأننىعلياء حسير

ى حمزة ابراهيم200346 47بكالوريوساالنصار31650النجفأننىبرسر

48بكالوريوساالنصار31650النجفأننىليل جواد عطيوي200244

49بكالوريوساالنصار31650النجفأننىاشاء كامل مزهر254382

50بكالوريوساالنصار31650النجفأننىغفران صاحب جاسم535129

انعام مكي مزهر254412
51بكالوريوساالنصار31650النجفأننى

52بكالوريوساالنصار31650النجفأننىسخ  فاضل جي 222534

53بكالوريوساالنصار31650النجفأننىازهار شعالن هادي535122

54بكالوريوساالنصار31650النجفأننىبتول فالح جودي122397

55بكالوريوساالنصار31650النجفأننىهدى داخل هادي254394

56بكالوريوساالنصار31650النجفأننىضخ صكر جبوري157108

57بكالوريوساالنصار31650النجفأننىنور محمد شحان156804

58بكالوريوساالنصار31650النجفأننىخولة جواد عطيوي209804

منار رحيم عبدالعالي209708
59بكالوريوساالنصار31650النجفأننى

ر حوان200352 60دبلوماالنصار31650النجفأننىايمان حسير

61دبلوماالنصار31650النجفأننىنورة مجيد عبدزيد200224

62دبلوماالنصار31650النجفأننىهبة رائد مانع209671

63دبلوماالنصار31650النجفأننىغدير كريم عبدمسلم122183

64دبلوماالنصار31650النجفأننىزهراء كاظم حمزة556840

65دبلوماالنصار31650النجفأننىرنا غانم رحيم122366

66دبلوماالنصار31650النجفأننىداليا مهدي كاظم122225

67دبلوماالنصار31650النجفأننىايناس محمد كاظم535141

ر122391 68دبلوماالنصار31650النجفأننىجنان غافل عبدالحسير

69دبلوماالنصار31650النجفأننىاشاء هادي كريم209835

70دبلوماالنصار31650النجفأننىمنر عامر كريم156882

71دبلوماالنصار31650النجفأننىزينب طالب وادي200314

72دبلوماالنصار31650النجفأننىنرسين باسم سالم519358

ر حوان200356 73دبلوماالنصار31650النجفأننىانوار حسير

74إعداديةاالنصار31650النجفأننىزهراء نواف هادي221831

ر محسن209702 75إعداديةاالنصار31650النجفأننىنور حسير

ر يوسف هوار324429 76إعداديةاالنصار31650النجفأننىبنير

77إعداديةاالنصار31650النجفأننىسخ  عبداالمير داخل282522

78إعداديةاالنصار31650النجفأننىزهراء عالوي عباس209518

ر حسن عبدنور209594 79إعداديةاالنصار31650النجفأننىبنير

80إعداديةاالنصار31650النجفأننىزينب هالل اسود556852

81إعداديةاالنصار31650النجفأننىنور سعد صاحب292948

82إعداديةاالنصار31650النجفأننىنورالهدى محمد عطية552589

83إعداديةاالنصار31650النجفأننىسوسن جبار قاطع157121

 علي عباس209826
ر 84إعداديةاالنصار31650النجفأننىبنير

85إعداديةاالنصار31650النجفأننىاسماء كريم كامل157492

ر سليم حبيب122026 86إعداديةاالنصار31650النجفأننىحنير



87إعداديةاالنصار31650النجفأننىمريم جواد عطيوي209714

88إعداديةاالنصار31650النجفأننىزينب احمد فالح157413

89إعداديةاالنصار31650النجفأننىزهراء جبار عواد469914

90إعداديةاالنصار31650النجفأننىرقية حمزة ابراهيم122221

91إعداديةاالنصار31650النجفأننىاسالم فارس سالم200374

92إعداديةاالنصار31650النجفأننىغفران سليم حبيب469671

93إعداديةاالنصار31650النجفأننىفاطمة صباح جي 122133

94إعداديةاالنصار31650النجفأننىزهراء وليد عبداالمير535104

فاطمة علي عبدالمهدي122128
95إعداديةاالنصار31650النجفأننى

96إعداديةاالنصار31650النجفأننىسىه فاضل جي 156445

غصون علي عبدالمهدي122136
97إعداديةاالنصار31650النجفأننى

98إعداديةاالنصار31650النجفأننىنور فالح سوادي292565

99إعداديةاالنصار31650النجفأننىهبة هادي صالح535324

ر سليم حبيب122157 100إعداديةاالنصار31650النجفأننىبنير

101إعداديةاالنصار31650النجفأننىاية حاكم مهدي156788

102إعداديةاالنصار31650النجفأننىزهراء حسن هادي535293

103إعداديةاالنصار31650النجفأننىزهراء حمزة ابوكون535123

104إعداديةاالنصار31650النجفأننىرقية حاكم مهدي156616

105إعداديةاالنصار31650النجفأننىزينب عالوي عباس209753

106إعداديةاالنصار31650النجفأننىعذراء زهير خضير122339

107إعداديةاالنصار31650النجفأننىهديل ستار جعفر121979

108إعداديةاالنصار31650النجفأننىزهراء حسن عبدنور209521

109إعداديةاالنصار31650النجفأننىزهراء حسن نعمة519528

ورود علي عباس209663
110إعداديةاالنصار31650النجفأننى

111إعداديةاالنصار31650النجفأننىهديل هاشم عزيز209693

ر530071 ي حسير 112بكالوريوساالنصار31650النجفأننىانعام مير

113بكالوريوساالنصار31650النجفأننىتمام عبداالمير صبار209590

114بكالوريوساالنصار31650النجفأننىرباب عزيز غليو291756

115بكالوريوساالنصار31650النجفأننىزينب احمد جودي519364

116دبلوماالنصار31650النجفأننىجنان عبدالهادي عبدالزهرة209572

117دبلوماالنصار31650النجفأننىجنان عبدالحسن عبدالرضا496010

ين31651النجفذكراحمد جاسم محان331932 1ماجستيرثورة العرسر

ين31651النجفذكرمهدي صالح هادي12336 2ماجستيرثورة العرسر

ين31651النجفذكرمنتظر حميد اسماعيل330280 3ماجستيرثورة العرسر

ر456759 ر عايد حسير ين31651النجفذكرحسير 4ماجستيرثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي عبداالمير بدر105778 5بكالوريوسثورة العرسر

ي544344
ين31651النجفذكرسعيد حمزة حسونر 6بكالوريوسثورة العرسر

ر515967 ين31651النجفذكريحنر نارص حسير 7بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرحيدر مهدي جبار12161 8بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرغالب حمزة عبدالحسن455854 9بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي محسن مجلي331071 10بكالوريوسثورة العرسر

ر330255 ين31651النجفذكرفرحان رؤوف حسير 11بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي صالح هادي105838 12بكالوريوسثورة العرسر

ر كريم545118 ين31651النجفذكرخالد حسير 13بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرجواد مظلوم كاظم544406 14بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكراحمد عبدالعباس جابر329969 15بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرلفته جريو عبادي455680 16بكالوريوسثورة العرسر



ر544418 ين31651النجفذكراحمد نارص حسير 17بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرحسن احميد ياش330026 18بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرحيدر نجاح حلواص517095 19بكالوريوسثورة العرسر

ر215723 ين31651النجفذكرحيدر كاظم حسير 20بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرحيدر كاظم ابراهيم456564 21بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرمحمد مهدي صالح544386 22بكالوريوسثورة العرسر

ر جي 330220 ين31651النجفذكرعلي عبدالحسير 23بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرفيصل فايز سفاح549911 24بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرحيدر عاد عبدهللا331985 25بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرامجد سامي فهد29503 26بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرامير جاسم محمد456854 27بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرحمزة احمد هالل318852 28بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي حمزة مكث330209 29بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرعباس عريان كاظم12223 30بكالوريوسثورة العرسر

ه330130 ين31651النجفذكرسيف مالك شر 31بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرحسن هادي عبدزيد29731 32بكالوريوسثورة العرسر

يدة456069 ين31651النجفذكرطه عبدالعباس شر 33بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكركرار محمد مري  هج215218 34بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرمحمد ستار كريم29708 35بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرزمان هالل تاية12174 36بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكررائد عبدالجبار عبدهللا535270 37بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي نعيم كاظم215283 38بكالوريوسثورة العرسر

ر29500 ر طارش حسير ين31651النجفذكرامير 39بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرطارق كريم الوي517100 40دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكررضا عزيز عبدزيد517105 41دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرباهر حميد عبدالكريم330005 42دبلومثورة العرسر

ي13813 ين31651النجفذكرنبيل عبدالزهرة شر 43دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرحيدر فاضل خضير534996 44دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي سعد كاظم516530 45دبلومثورة العرسر

ي كريدي534843 ين31651النجفذكرحيدر مير 46دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرفيصل نايف متعب215714 47دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرسعد قاسم جي 400872 48دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرصالح ستار كريم29686 49دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرمصطفر رحيم حسن475047 50دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرمحمد سلمان وادي517076 51دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرسامر بدر هالل330107 52دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرداود قاسم جاسم456494 53دبلومثورة العرسر

ر برهان13198 ين31651النجفذكرقاسم حسير 54دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرمالك حمزة محيسن29413 55دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرعبدهللا غافل محمد330190 56دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكراحمد شاكر عبدالرضا534850 57دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرماهر ردام كامل536607 58دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكركرار صاحب مهدي215544 59دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرحيدر سعيد زيارة535145 60دبلومثورة العرسر

ر صالح هادي330040 ين31651النجفذكرحسير 61دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرضياء مطر مرجون544401 62دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرسعيد خالد كاظم106590 63دبلومثورة العرسر



ين31651النجفذكرماجد حميد زغير214665 64دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي فرحان فاهم516133 65دبلومثورة العرسر

ر516448 ين31651النجفذكرجاسم علي حسير 66دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي مهدي عزيز516126 67دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكراحمد عليوي تكليف534859 68دبلومثورة العرسر

ر موس535362 غام حسير ين31651النجفذكررصر 69دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرمرتضر جميل عبدالزهرة13810 70دبلومثورة العرسر

ر534987 ين31651النجفذكرجعفر محمد عبدالحسير 71دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرمرتضر هادي حنون516039 72دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرليث ناظم كتاب29426 73دبلومثورة العرسر

ر نشىمي517090 ين31651النجفذكرعبداالئمة حسير 74إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي حميد عباس318714 75إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرمحمد خضير عباس553697 76إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرذياب محمد شعالن29719 77إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرجاسم محمد محسن215678 78إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرثمود عاد عبدهللا29732 79إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرحامد محمد عبيد107251 80إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكررائد علي نارص12172 81إعداديةثورة العرسر

ر456538 ين31651النجفذكرخالد لوكان حسير 82إعداديةثورة العرسر

ي535415 ين31651النجفذكرغانم كريم شر 83إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرثائر مردان حسن29734 84إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرزيد حسن كاطع330830 85إعداديةثورة العرسر

ر شيحان13921 ين31651النجفذكرعلي عبدالحسير 86إعداديةثورة العرسر

ر106295 ين31651النجفذكرعباس محمد حسير 1ماجستيرثورة العرسر

ين31651النجفذكرصادق مطلب معدل536302 2ماجستيرثورة العرسر

ين31651النجفذكرعباس فاضل كامل12229 3بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرصادق غدير فجر105008 4بكالوريوسثورة العرسر

ر عياش556963 ين31651النجفذكرعلي حسير 5بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرجابر نوري ضعيف330674 6بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرامير تكليف تالي13588 7بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرسيف محمد جي 456120 8بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرحازم كاطع راهي458647 9بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرضياء هالل عيدان29450 10بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكراحمد عبدالكاظم عبد107335 11بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي عبدالكاظم عبد29446 12بكالوريوسثورة العرسر

ر جاسم عنكود29730 ين31651النجفذكرحسير 13بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي سعدون عبداالمير12251 14بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرزمان صاحب مهدي330072 15بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرمحمد طالب بردان29706 16بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرزيد حميد عبدالحسن12179 17بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرفاضل عارف معدل13766 18بكالوريوسثورة العرسر

ي29737
ر
ين31651النجفذكرتوفيق حسن شاق 19بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكراحمد حمزة عباس105139 20بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي سماري رسول13911 21بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرموس عطية مخيف535558 22بكالوريوسثورة العرسر

غام هادي جابر12209 ين31651النجفذكررصر 23بكالوريوسثورة العرسر

ي107362 ين31651النجفذكرعلي كاظم ناج  24بكالوريوسثورة العرسر



 علي محمد330706
ر ين31651النجفذكرحسير 25بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرعبدهللا جودة دزام556979 26بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرحامد ماجد حمزة536540 27بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكروسام جبير جموع12355 28بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرهيثم محسن خشان29679 29بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرمحمد حسن ايدام214634 30بكالوريوسثورة العرسر

ي مكرود330017
ين31651النجفذكرحامد حسونر 31بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرسجاد جليل عبدالعباس106674 32بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرمصطفر عبدالكريم رزاق29700 33بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرحيدر حسن كاظم29727 34بكالوريوسثورة العرسر

ر جواد لفته535092 ين31651النجفذكرحسير 35بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي كاظم مهوال535397 36بكالوريوسثورة العرسر

ر عباس كاظم29461 ين31651النجفذكرحسير 37بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرمحمد فيصل كتاب318641 38بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكراحمد حسن احميد329942 39بكالوريوسثورة العرسر

ر عبدزيد29744 ين31651النجفذكراكرم عبدالحسير 40بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي عبداالمير عبدعلي12270 41بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي جاسم محمد105916 42بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكررسول عبدالعباس جابر330786 43بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرامير جياد حسن29739 44بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرحيدر فرحان رؤوف107152 45بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرجاسم محمد جاسم12142 46بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرمحمد حمزة مكث215575 47بكالوريوسثورة العرسر

ر رزاق حسن106211 ين31651النجفذكرعبدالحسير 48بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرمنذر عدنان كاظم214369 49بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرامير عبدالكاظم عبد318607 50بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكركرار فالح حسن458174 51بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي عبدالزهرة مرزوك455986 52بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرايوب عبدالحسن بديوي456838 53بكالوريوسثورة العرسر

ي330180
ر
ين31651النجفذكرعبدالحسن علي شاق 54بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرميثم رزاق يوسف29697 55بكالوريوسثورة العرسر

 علي محيميد215805
ر ين31651النجفذكرحسير 56بكالوريوسثورة العرسر

 فليح زغير330269
ين31651النجفذكرمصطفر 57بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرحمزة عواد عناد105024 58بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرزهير تكليف زهير29715 59بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي عبدالمالك محمد12282 60بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكراحمد عباس فليح557002 61بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرمرتضر منعم طياح29704 62بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلوان عطية مخيف13186 63بكالوريوسثورة العرسر

ر هادي سعد544360 ين31651النجفذكرحسير 64بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلوان زاهي شباط516153 65بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرحيدر سالم لطيف516377 66بكالوريوسثورة العرسر

ر29379 ين31651النجفذكرمحمد قاسم حسير 67بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرمهند زهير هالل331197 68بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرحسن علوان حسون12148 69بكالوريوسثورة العرسر

ر13817 ين31651النجفذكرضياء عبداالمير عبدالحسير 70بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكركاظم نعيم كاظم215244 71بكالوريوسثورة العرسر



ين31651النجفذكرزيد عطية مخيف29457 72بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرامير عبدالجبار نارص107289 73بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكركريم حسن زكاط215018 74بكالوريوسثورة العرسر

ر عبدالحسن خليوي456637 ين31651النجفذكرحسير 75بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرزيد حبيب مطرسر29460 76بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرضياء حيدر عبيد544403 77بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكراحمد سامي ريشان456961 78بكالوريوسثورة العرسر

ي13879
ين31651النجفذكرعلي دوهان راضر 79بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرحيدر عبدالكاظم عبد13072 80بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكراحمد حسن خرير29747 81بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرمحمد كاظم هادي331142 82بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرماهر حمود عبادي332048 83بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرميثم فاضل كامل12340 84بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي ناهض عبداالمير544312 85بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكركرار بدر فرهود556971 86بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرمحمد حسن طشار29395 87بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرامجد لفته جريو456876 88بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرمحمد عبدالكاظم عبد12325 89بكالوريوسثورة العرسر

 علي سوادي12153
ر ين31651النجفذكرحسير 90بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرحيدر عبدالحسن خليوي516358 91بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرمحمد سليم جزار544388 92بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكراحمد كاظم عبود29542 93بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكركاظم رزاق حسن215508 94بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرضياء فرحان رؤوف106430 95بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرطاهر ارهيف كواك535367 96بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي كاظم شعالن104900 97بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرزمان كاظم شعالن330085 98بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرعماد كاظم طوير443560 99بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرمحمد داود قاسم455615 100بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي جليل عبدزيد544324 101بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرحيدر سعد يوسف456589 102دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي جواد لفته535372 103دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكراحمد جميل محيل13585 104دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرمحمد هادي حميد29705 105دبلومثورة العرسر

ر محمد457005 ين31651النجفذكراحمد حسير 106دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرياش محمد علي215621 107دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكراحمد جاسم محمد107404 108دبلومثورة العرسر

ر457594 ين31651النجفذكركرار حيدر حسير 109دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرعمار رياض محمد29712 110دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكراحمد سالم عويز329958 111دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكركرار عبدالزهرة مغير12311 112دبلومثورة العرسر

ر محمد331294 ين31651النجفذكرجاسم حسير 113دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرحيدر رزاق خضير29725 114دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرابوالفضل كريم هادي330583 115دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرايمن ثجيل عبدالزهرة29479 116إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرمسلم عقيل عبدالزهره13811 117إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكراسامة رزاق يوسف13063 118إعداديةثورة العرسر



ين31651النجفذكرفاضل عباس رشيد105459 119إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي عبدالجبار نارص105693 120إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرحازم محمدعلي عبدالزهرة13599 121إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعباس هادي عبدزيد13822 122إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرمرتضر فليح زغير330263 123إعداديةثورة العرسر

 تركي رشيد215590
ين31651النجفذكرمصطفر 124إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعبدهللا عبيد حسن544330 125إعداديةثورة العرسر

ر13689 ين31651النجفذكرزيد علي حسير 126إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرمحمد جميل تاية516069 127إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرحمزة غالب حمزة516386 128إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعبادي عبدالخالق خلف456028 129إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرامير علي ابوشنة105099 130إعداديةثورة العرسر

ر جميل332099 ين31651النجفذكرعلي حسير 131إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرحسام جبير جموع12147 132إعداديةثورة العرسر

ر محمد عبدلفتة13164 ين31651النجفذكرحسير 133إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرمرتضر قاسم محمد535817 134إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرمقتدى ردام كامل535877 135إعداديةثورة العرسر

 علي عبداالمير12155
ر ين31651النجفذكرحسير 136إعداديةثورة العرسر

ر331172 ين31651النجفذكرمنصور فليح عبدالحسير 137إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكراحمد هادي كاظم516471 138إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرمنير ادريس مكرود535890 139إعداديةثورة العرسر

ر حميد330862 ين31651النجفذكرزين العابدين عبدالحسير 140إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعباس حمزة عباس12218 141إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرزيد عزيز عايد457215 142إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي ستار كريم29535 143إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرصفاء صباح جاسم330931 144إعداديةثورة العرسر

ر457935 ين31651النجفذكرمرتضر حيدر حسير 145إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرنذير علي عواد215567 146إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي عظيم عبيد13927 147إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي بليبل محيسن13877 148إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرمنتظر فليح عبدالحمزة457810 149إعداديةثورة العرسر

يدة458098 ين31651النجفذكرليث عبدالعباس شر 150إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعبدالهادي جبار حسون106124 151إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرهادي رزاق غالي331252 152إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرسيف قاسم رزاق106500 153إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعقيل علي عبدالكاظم544394 154إعداديةثورة العرسر

ر موس544318 ين31651النجفذكرعلي حسير 155إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرمؤمل عبدالكاظم حسن331219 156إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرابراهيم احمد شكران13591 157إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرزينالعابدين احسان صويحب106832 158إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعايد خضير عيدان104947 159إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرنارص محمد كاظم457674 160إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرمقتدى غازي كامل214390 161إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرسجاد ديوان كاظم516234 162إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكركرار زمان ساجت331122 163إعداديةثورة العرسر

ر106844 ين31651النجفذكرزيد حمزة حسير 164إعداديةثورة العرسر

ي13188
ين31651النجفذكرعلي محسن راضر 165إعداديةثورة العرسر



ي هالل29382
ر
ين31651النجفذكرمحمد عرق 166إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرامير عبدهللا مظلوم13590 167إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرياش فليح وندي29675 168إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرمحمد فليح حسن535471 169إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعالء محمد عبدعلي105987 170إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرطاهر صباح جاسم516172 171إعداديةثورة العرسر

ي12150
ر
ين31651النجفذكرحسن كتاب صاق 172إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي ذياب محمد556993 173إعداديةثورة العرسر

ي وهام331092 ين31651النجفذكركاظم مير 174إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعبدهللا عارف معدل330958 175إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي حمزة كاظم544314 176إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرمصطفر جميل عبدالزهرة13812 177إعداديةثورة العرسر

ر557023 ين31651النجفذكرعلي محسن حسير 178إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي شاكر عبدالرضا544381 179إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعقيل حياوي حسن13875 180إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعالء حيدر عبيد331003 181إعداديةثورة العرسر

ر رؤوف516515 ين31651النجفذكرعالء حسير 182إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكررسول جميل هدهود516347 183إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرزيد عايد عيدان458539 184إعداديةثورة العرسر

ر جابر69855 ين31651النجفذكرمنتظر معير 185إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرسجاد عبدالكاظم حسن330890 186إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرمحمد رزاق عبداالمير535846 187إعداديةثورة العرسر

 علي جفات215143
ر ين31651النجفذكرحسير 188إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعبدهللا حمد شكران544332 189إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكركريم احمد حمزة215165 190إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرزيد عبادي حمادي516303 191إعداديةثورة العرسر

ي457857 ين31651النجفذكرمنتظر رزاق مرن  192إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكراحمد اسعد عبدالعالي12093 193إعداديةثورة العرسر

ر330119 ين31651النجفذكرسجاد صدام حسير 194إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعالء جواد مهوال544327 195إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرحاتم كريم محمد561493 196إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرمرتضر مهدي عكلة13227 197إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرمحسن فالح عزيز517083 198إعداديةثورة العرسر

ر نصير فليح107176 ين31651النجفذكرحسير 199إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي عبدالخالق خلف516137 200إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكراثير قاسم رزاق13584 201إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرمصطفر عباس هليل29378 202إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعذاب جاسم شمران458437 203إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرايمن حبيب هادي29473 204إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكراسامة مهدي جعفر13365 205إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكررحيم ناهي حمود556625 206إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكررسول مراد عبدالكاظم318896 207إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرزين العابدين عامر كاظم215372 208إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرحيدر حاكم هادي13064 209إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرحسن كريم عيدان29524 210إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرخضر عواد عزيز535157 211إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرحسن رزاق حسن456797 212إعداديةثورة العرسر



ين31651النجفذكرحيدر سعدون عبداالمير12164 213إعداديةثورة العرسر

ر دخيل536485 ين31651النجفذكرزيد حسير 214إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرحيدر راتب عبيد12159 215إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكركرار كاظم حسن535912 216إعداديةثورة العرسر

ر رؤوف215447 ين31651النجفذكرصادق حسير 217إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكراحمد حيدر رحيم536599 218إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرمرتضر كريم مرجون215582 219إعداديةثورة العرسر

ر13187 ين31651النجفذكرعلي قاسم حسير 220إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعاد مطار شباط13327 221إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرمرتضر سلطان حسن13297 222إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرزيد علي عبد535350 223إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي مؤيد كاظم13583 224إعداديةثورة العرسر

ر محمد107217 ين31651النجفذكرحسن حسير 225إعداديةثورة العرسر

ر رؤوف214010 ين31651النجفذكرمحمد حسير 226إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكراركان حيدر عبدالعالي12095 227إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرمنار باسم عبود556948 228إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعباس كاظم عيىس106343 229إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرامير علي عواد12101 230إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرماهر صالح عزيز516080 231إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرامير عبدالخالق عبد13589 232إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعمار رعد مونس457387 233إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي حيدر عبدالعالي12244 234إعداديةثورة العرسر

ر تكليف زهير13605 ين31651النجفذكرحسير 235إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرحسن جبير جموع107241 236إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعباس دايم عناد13818 237إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرمحمد رضا عزيز214537 238إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرحيدر سالم عبد29526 239إعداديةثورة العرسر

ر هادي106396 ين31651النجفذكرعامر حسير 240إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكراحمد عظيم عبيد13586 241إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكراحمد شاكر محمد107330 242إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرثامر حميد كريم534974 243إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي رزاق يوسف13880 244إعداديةثورة العرسر

 علي شباط516421
ر ين31651النجفذكرحسير 245إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرحيدر رياح حمود29527 246إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرمحمد جاسم شمران13319 247إعداديةثورة العرسر

ر هادي12123 ين31651النجفذكرثامر حسير 248إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرمحمد زاير عبيد12321 249إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكراكرم ممدوح اسود330626 250إعداديةثورة العرسر

ي مطار شباط330771 ين31651النجفذكرخير 251إعداديةثورة العرسر

ر ابراهيم557016 ين31651النجفذكررضوان حسير 252إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكراحسان اسماعيل عبدالعظيم516499 253إعداديةثورة العرسر

ي13815
ين31651النجفذكرضياء دوهان راضر 254إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرمحمد كاظم طالب214407 255إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرصادق ذياب محمد13816 256إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكررسول مهدي عزيز516338 257إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي ارهيف كواك536244 258إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرهاشم نعمة عبد515980 259إعداديةثورة العرسر



ين31651النجفذكرعلي كامل تركي107552 260إعداديةثورة العرسر

ر فليح حسن536575 ين31651النجفذكرحسير 261إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرمرتضر حيدر حمود29538 262إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرحيدر ممدوح اسود330738 263إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرفارس حمدهللا حسان330244 264إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكربشير علي عواد29735 265إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرماجد جازم طالب516108 266إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعبدالرضا محمد عبدالرضا458343 267إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرمحمد حمود شالكة13214 268بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي عزيز عبدزيد331032 269بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرناظم كتاب كريمط13243 270بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرناظم فلفل عوده12348 271بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرعقيل حسن عذافة106071 272بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفذكرخالد عبدالكاظم عكوب13621 273دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرحازم جياد عبود12136 274دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرعالء عناد عبيد12234 275دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرنبيل طالب عريس29376 276دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكرعلي غالب عجيل29714 277دبلومثورة العرسر

ين31651النجفذكركصاد هندي علوان214686 278إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرحمود عجرش جفن12156 279إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفذكرعالء محمد جي 12241 280إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىنهضة جميل محمد215602 1بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىافراح حسن عباس457114 2بكالوريوسثورة العرسر

ي غضبان69891 ين31651النجفأننىحوراء ناج  3بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىحال حسن عباس537667 4بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىسحر عبدالحسن عبدنور332000 5بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىزينب حمزة مكث330098 6بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىفتاة خماط عرف29709 7بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىفاطمة عبدالكاظم كريم215702 8بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىاصالة ردام كامل534889 9بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىزهراء حميد اسماعيل12175 10بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىعلياء جواد كاظم330238 11بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىزينب فتالوي خشان13330 12بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىورود خضير عباس14013 13بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىحدهن غازي عباس105058 14بكالوريوسثورة العرسر

نورهان حاتم عبدالعالي29683
ين31651النجفأننى 15بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىرحيمة كحيط عبيد107112 16دبلومثورة العرسر

ين31651النجفأننىوفاء كاظم كرموش107690 17دبلومثورة العرسر

ر535585 ين31651النجفأننىميناء عبداالئمة حسير 18دبلومثورة العرسر

ين31651النجفأننىزهراء اياد عجىمي13343 19دبلومثورة العرسر

ين31651النجفأننىعلياء جاسم محمد29713 20دبلومثورة العرسر

ين31651النجفأننىعاليه لفته عوده330167 21دبلومثورة العرسر

ين31651النجفأننىضخ عبدعلي حمزة318912 22دبلومثورة العرسر

انعام زاير علي534969
ين31651النجفأننى 23إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىزهراء عزيز عايد457147 24إعداديةثورة العرسر

ر535408 ين31651النجفأننىغفران محمد عبدالحسير 1ماجستيرثورة العرسر

ين31651النجفأننىزهراء بحر حمزة107005 2بكالوريوسثورة العرسر



ين31651النجفأننىمريم فرحان رؤوف214121 3بكالوريوسثورة العرسر

ي حميد13238
ين31651النجفأننىمنال كومانر 4بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىسارة بحر حمزة215434 5بكالوريوسثورة العرسر

ر13184 سارة علي حسير
ين31651النجفأننى 6بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىمنر احمد حمزة214219 7بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىاشواق علوان حسون69473 8بكالوريوسثورة العرسر

ر رحيم سالم330053 ين31651النجفأننىحنير 9بكالوريوسثورة العرسر

رشا عبدعلي حمزة107089
ين31651النجفأننى 10بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىعبير سلمان حسن104931 11بكالوريوسثورة العرسر

ر330061 ين31651النجفأننىرشا زغير حسير 12بكالوريوسثورة العرسر

هللا محمد29691 ين31651النجفأننىسلوى خير 13بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىوسن راشد نواف13279 14بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىعفاف هليل درمان544396 15بكالوريوسثورة العرسر

ر12320 كوثر علي حسير
ين31651النجفأننى 16بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىسارة حيدر عبدالعال29521 17بكالوريوسثورة العرسر

ر فضل107029 ين31651النجفأننىرغد حسير 18بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىفاطمه جواد كاظم29711 19بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىزينب لطيف جازع29694 20بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىدعاء جواد رزاق12167 21بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىايمان حمزة نعمة329990 22بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىزينب عريان كاظم12192 23بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىغيداء جواد رزاق12299 24بكالوريوسثورة العرسر

ر29456 ين31651النجفأننىزينب عبداالئمة حسير 25بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىاشاء حنون مهدي329980 26بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىسخ  نارص كاظم516210 27بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىسخ  عبدعلي حمزة106636 28بكالوريوسثورة العرسر

ر12202 ين31651النجفأننىشيماء عبداالئمة حسير 29بكالوريوسثورة العرسر

ر محمد12170 ين31651النجفأننىدعاء عبدالحسير 30بكالوريوسثورة العرسر

ر303553 ين31651النجفأننىعذراء فالح حسير 31بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىسجود يوسف كمال435052 32بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىنورس نبيل مجيد215731 33بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىبتول داخل عزيز107279 34بكالوريوسثورة العرسر

ر331184 ين31651النجفأننىمنر فاضل حسير 35بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىحنان كاظم عبيس29729 36بكالوريوسثورة العرسر

ر29431 ين31651النجفأننىفاطمة قاسم حسير 37بكالوريوسثورة العرسر

طيبة علي نارص544334
ين31651النجفأننى 38بكالوريوسثورة العرسر

ر456091 ين31651النجفأننىصفاء طارش حسير 39بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىزينب علي محيميد215819 40بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىاسيل كاظم ابوسودة215790 41بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىايمان لطيف مطرسر29483 42بكالوريوسثورة العرسر

ر13283 ين31651النجفأننىوفاء صباح حسير 43بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىعلياء طالب عريس29440 44بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىعذراء كاظم جاسم544398 45بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىامنة صالح نجم13587 46بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىامال حميد اسماعيل29740 47بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىحوراء عزيز عايد456616 48بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىدعاء ستار جاسم29720 49بكالوريوسثورة العرسر



ين31651النجفأننىهدير جواد كاظم214321 50بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىزهراء ستار جاسم29717 51بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىاشاء رزاق خضير29746 52بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىبيداء جواد كاظم194900 53بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىامتحان عزيز يجو13366 54بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىنجاة جابر طوير13953 55بكالوريوسثورة العرسر

ر اليذ13075 ين31651النجفأننىدعاء حسير 56بكالوريوسثورة العرسر

ر13814 ين31651النجفأننىشى عبداالمير عبدالحسير 57بكالوريوسثورة العرسر

ر13172 ين31651النجفأننىزهراء صباح حسير 58بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىزهراء عبدالحسن كسار13658 59بكالوريوسثورة العرسر

ر13271 ين31651النجفأننىهناء قاسم حسير 60بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىسارة جبار حياوي535353 61بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىزينب عادل بازول456333 62بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىرحاب محسن زهير107129 63بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىزهراء منعم طياح29716 64بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىبتول محمود شاكر29467 65بكالوريوسثورة العرسر

ر330288 ين31651النجفأننىورود جميل حسير 66بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىنوره جواد كاظم12352 67بكالوريوسثورة العرسر

ر جواد نعيم544371 ين31651النجفأننىبنير 68دبلومثورة العرسر

علياء سامي ريشان455958
ين31651النجفأننى 69دبلومثورة العرسر

ر جمعة29497 ين31651النجفأننىايمان حسير 70دبلومثورة العرسر

ين31651النجفأننىسهام عبد حسن544339 71دبلومثورة العرسر

ين31651النجفأننىبركات نارص هادي13168 72دبلومثورة العرسر

ين31651النجفأننىسارة فاضل جاسم457293 73دبلومثورة العرسر

ر جياد12354 ين31651النجفأننىهدى حسير 74دبلومثورة العرسر

ين31651النجفأننىنمارق صالح مهدي29375 75دبلومثورة العرسر

ين31651النجفأننىخلود رعد جودي29722 76إعداديةثورة العرسر

ر330724 ين31651النجفأننىحوراء قاسم صحير 77إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىاسماء جبار كاظم330647 78إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىهبة نعيم عويز544383 79إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىايمان كاظم محمد556929 80إعداديةثورة العرسر

هللا محمد13825 ين31651النجفأننىعذراء خير 81إعداديةثورة العرسر

ر مردان330820 ين31651النجفأننىزهراء حسير 82إعداديةثورة العرسر

ر12171 ين31651النجفأننىدالل حاكم حسير 83إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىنرجس فاضل جاسم516016 84إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىبراء نارص هادي13062 85إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىعذراء جازع عزارة29533 86إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىزينب كريم هاتف458479 87إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىزينب سالم حمزة516264 88إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىزهراء ناظم كتاب29531 89إعداديةثورة العرسر

ر544337 ين31651النجفأننىشمس علي حسير 90إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىزهراء عبدالعباس محمد13337 91إعداديةثورة العرسر

ر12173 رسل علي حسير
ين31651النجفأننى 92إعداديةثورة العرسر

ر جميل13292 ين31651النجفأننىهديل حسير 93إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىختام عزيز بجو13348 94إعداديةثورة العرسر

ر جمعة29361 ين31651النجفأننىهناء حسير 95إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىحميدة كاظم قزموز13082 96إعداديةثورة العرسر



ين31651النجفأننىزينب نارص هادي29453 97إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىنور جاسم محمد13309 98إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىدعاء جبار محسن458617 99إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىفاطمة حيدر حمزة516120 100إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىزمن صباح عبدالحسن544354 101إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىفاطمة عباس رشيد13193 102إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىزهراء جاسم محمد29529 103إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىمريم عبدالكاظم كريم13232 104إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىاسماء محمد جعفر13169 105إعداديةثورة العرسر

غيداء منهل عبدالعالي105579
ين31651النجفأننى 106إعداديةثورة العرسر

ر محمد12289 ين31651النجفأننىعلياء عبدالحسير 107إعداديةثورة العرسر

ي علوان حسون13357
ين31651النجفأننىتهانر 108إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىصفية حمزة نعمة330144 109إعداديةثورة العرسر

ر13262 ين31651النجفأننىنور صباح حسير 110إعداديةثورة العرسر

ر13361  علي حسير
ر ين31651النجفأننىبنير 111إعداديةثورة العرسر

ر12118 ر صالح حسير ين31651النجفأننىبنير 112إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىورود حميد اسماعيل29539 113إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىحوراء ستار جاسم29726 114إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىغدير عليوي تكليف536064 115إعداديةثورة العرسر

تبارك علي نارص544362
ين31651النجفأننى 116إعداديةثورة العرسر

ي536500 ين31651النجفأننىزهراء حسون ناج  117إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىاشاء جواد نعيم544374 118إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىخديجة كتاب نعمة13346 119إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىنرجس نارص كاظم214340 120إعداديةثورة العرسر

مها عزيز علي214357
ين31651النجفأننى 121إعداديةثورة العرسر

ي عبدالرسول536525
 
ين31651النجفأننىرسل عبدالباق 122إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىزهراء حسن جابر13079 123إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىفاطمة حمود عبادي105379 124إعداديةثورة العرسر

ر318653 ين31651النجفأننىسخ  زغير حسير 125إعداديةثورة العرسر

فاطمه علي محيميد215487
ين31651النجفأننى 126إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىفاطمة داخل كظيم544392 127إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىامر حسن قاسم544410 128إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىايمان مهدي جابر12113 129بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىالتفات عيىس عباس29742 130بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىفضيله كاظم عباس12305 131بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىايمان جابر عباس29736 132بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىحسناء كاظم عبيس13601 133بكالوريوسثورة العرسر

ين31651النجفأننىاخالص عبد علي318453 134بكالوريوسثورة العرسر

ي516189
ين31651النجفأننىسهيلة حسن شمخر 135دبلومثورة العرسر

ين31651النجفأننىاحياء جليل عبدهللا13367 136دبلومثورة العرسر

انتصار هادي علي516566
ين31651النجفأننى 137دبلومثورة العرسر

ين31651النجفأننىفاطمه جبار عبدزيد105431 138إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىحكمة شيال وناس318517 139إعداديةثورة العرسر

ين31651النجفأننىفاطمة شباط مهدي29710 140إعداديةثورة العرسر

1دكتوراهمسلم بن عقيل21652النجفذكرنور صباح جليل525323

ر كرم54717 2دكتوراهمسلم بن عقيل21652النجفذكرطه حسير

3ماجستيرمسلم بن عقيل21652النجفذكرقيض محسن قاسم389733



4ماجستيرمسلم بن عقيل21652النجفذكروسام ابراهيم جودة387702

5ماجستيرمسلم بن عقيل21652النجفذكرعماد جليل شهيد54780

6ماجستيرمسلم بن عقيل21652النجفذكرحيدر سعدي محمد112609

ر حسن118347 7بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكركرار حسير

8بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعامر عبدالكاظم حمزة553497

ر387757  يحنر عبدالحسير
9بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمصطفر

10بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرياش مهدي عبدالصاحب312567

11بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكركريم منعم عبد112647

12بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمكي صاحب هادي118447

13بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرسعيد كاظم سعيد112407

14بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكربهاء عبدالزهرة رشيد262477

15بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي نعمان عباس539923

16بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرفارس شي  عبد312530

17بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكراحمد جبار عباس486277

18بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرسلمان رزاق سلمان54685

19بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعدنان محمد هليل54758

ر312490 20بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكراسدهللا جارهللا حسير

21بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحيدر كاظم عبدزيد118403

22بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكروهاب رزاق صالح118651

23بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكروسيم حسن عبدهللا54947

24بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكررعد حمد عبدهللا312448

25بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرفهد حمد عبدهللا312417

26بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعدي صالح هادي389636

27بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعمار ستار صالح480303

28بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمسلم هادي عبد112655

ي480291
29بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرفراس رؤوف راضر

30بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعامر علي جاسم54731

31بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكراحمد حاتم ساجت54107

ر112607 ر ناجح عبدالحسير 32بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسنير

33بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي نجم عبود312539

34بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكراسعد كاظم محمد112596

35بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحيدر عباس سودي118409

36بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكروليد كاظم مطر112493

37بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكراحمد محمد حميد524918

38بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحيدر لطيف محمد54581

39بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكراسامة عباس علي524925

ر312649 40بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرقتيبة محمد عبدالحسير

41بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمحمد حسن نجم118481

42بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكراحمد عبداالمير ذياب485984

43بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرفوزي عبداليمة محمد112638

44بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعبدهللا عدي عبدهللا387585

45بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمحمد ابراهيم كاظم118746

46بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحيدر محسن محمد54587

47بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرميثم عالء عزيز112656

ر عبدالحسن54766 48بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي حسير

49بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسام جي  نعمة118503

50بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعدي خضير عبيس519348



51بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحيدر عبدالكريم فرهود118406

ر كاظم312540 52بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمحمد حسير

53بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحيدر عبد راهي312438

ر ناجح محمد354918 54بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسنير

55بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعامر حميد عواد387565

56بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكررائد زهير جواد442619

57بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكركرار عدنان كاظم312420

58بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكريوسف اياد عبداالمير387734

ر312497 59بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرامير عبود حسير

60بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعدنان عزيز ضاجي442655

61بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرزيد عبداالمير مهدي389561

ر عماد نعمان524767 62بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسير

63بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمرتضر عباس عمران539928

64بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكراحمد عبدالهادي عبدهللا539927

65بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكراسعد جواد كاظم312477

 محمدعلي صاحب54256
66بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمصطفر

67بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرسمير منير عبدالزهرة112626

ر عمران112631 غام حسير 68بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكررصر

69بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكررعد سعد عبدالرضا118462

70بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي جواد عبدعلي54217

71بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرجعفر عبدالكريم فرهود118415

 سامي جليل54195
ر 72بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسير

73بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمحمد رياض خليل525211

74بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكراحمد كاظم جابر118440

75بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرزمن محمد عاشور525050

76بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكربهاءالدين سامي فاضل278510

ر كاظم112615 77بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحيدر عبدالحسير

78بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحيدر صاحب عباس525029

79بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحيدر رياض طعمة485968

80بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحيدر فايز عباس485949

81بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكراحمد فؤاد رشاد54397

82بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمصطفر عماد فيصل312547

83بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمهند فالح حسن312553

ر كاظم54812 84بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرماجد عبدالحسير

ر عطية55063 85بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرزيد عبدالحسير

86بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحيدر يوسف عباس112613

87بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسن منير عبدالزهرة53774

88بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرامير عبدالجليل ثعبان522563

89بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمنتظر صاحب حبيب312428

90دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرعبدالخضر ياش سائل480334

91دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرعباس عبدالزهره عطيه118373

92دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكركفاح عبدزيد عبدعلي118487

93دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرعقيل تركي عباس521905

94دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرصباح كاظم عبد54697

95دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرعالء تركي عباس54761

ر رزاق عباس54186 96دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرحسير

97دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرحيدر عبد جابر312434



98دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرمستغانم محمد مسلم112654

99دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرزمن نجم عبد533838

ي عليوي389763
100دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرمحمد راضر

101دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرهيثم مالك عبد525338

102دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرعامر علي عباس480352

103دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكراحمد جاسم محمد112590

ر صادق كاظم118819 104دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرحسير

105دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكروسيم محمد شنشول54956

106دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرشاكر محسن علي118797

ر ضاجي54744 107دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرعبدالحميد عبدالحسير

108دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكركاظم سلمان كاظم54803

109دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرحيدر عدنان كاظم312441

110دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرمسلم نور علي312569

111دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرطعمة حميد طعيمة112296

112دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي فالح عبدالواحد519910

ي312432 113دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرصالح مهدي ناج 

114دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرمحمد عباس احمد54822

115دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرمهدي صالح مجيد521918

116دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكراحمد فائز نارص524877

117دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي كاظم جبار525113

118دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرفالح حسن كاظم520106

119دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرمنتظر عماد فيصل312549

120دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرمصطفر كاظم محمد480198

121دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي رضيوي كاظم312526

ي محمد525475
122دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرعباس غنر

123دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرحسن هادي عبدزيد524988

ر طالب جدوع533749 124دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرحسير

125دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرفاضل محمد كريم112281

ر اسعد كاظم112606 126دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرحسير

127دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرحاتم كريم محمدعلي524983

ر312478 128دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرحسام علي عبدالحسير

ر فاضل حبيب519999 129دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرحسير

130دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرزيد جواد عبدالكاظم522699

131إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرقاسم فخري ابوالقاسم262505

132إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرمنصور عبدالكاظم منصور118449

133إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرعادل مهدي عبدالعباس54724

134إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكريوسف منعم حسان480188

135إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرشمد غالب محمدنوري112588

136إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرعباس جالب وحيد118377

137إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرصالح عطية سبوس480390

ر533750 138إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرناظم عبد حسير

139إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي وسام حاتم312537

 اياد خضير539962
140إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرمصطفر

141إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرسعد حازم حسن54679

ر499995 142إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرماهر علي حسير

1ماجستيرمسلم بن عقيل21652النجفذكراحمد ازهر جاسم53910

2ماجستيرمسلم بن عقيل21652النجفذكرحمزة علي عباس312471



ر نجم عبداليمة54503 3ماجستيرمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسير

4بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكربركات علي جاسم524975

5بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرزمن جودي جابر118394

6بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكريوسف حميد عبدالساده112585

7بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي عبدالرضا رشيد521932

8بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمهدي صالح مهدي54878

9بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكركرار كاظم عبداالمير553502

10بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكراحمد اثير منذر118398

11بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمحمد نجم عبداليمة54831

12بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرامير منصور محمد118505

13بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرناظم حمد ابراهيم391864

14بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحوراء نعمة محمد312510

ر جاسم54630 15بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكررواد معير

16بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمحمد ثامر مهدي118321

17بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرسجاد علي جابر312519

18بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرجاسم محمد عبدمسلم522853

19بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكررافت جبار غزال112616

20بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكراحمد فوزي عبداليمة112589

21بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي جاسم عبدالكريم112635

22بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرامير علي صبار118422

ر525473 23بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعبدالهادي احمد حسير

24بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعبدالمطلب جابر مرتضر54749

ر حسن112637 25بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعالء حسير

ي112652
26بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمحمد مؤيد عبدالغنر

ر يونس ابراهيم525007 27بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسير

28بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحيدر خضر مطر551565

ر525289 29بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمهند مهدي عبدالحسير

30بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعباس سعد فاضل112454

31بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكراحمد احسان طاهر312618

32بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكراديب عباس عبد118433

33بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي حيدر مجيد112634

34بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرفضل طاهر محسن112639

35بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكركاظم قاسم رشك53866

36بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكركرار بدر عطشان262470

37بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمصطفر جابر موس525276

38بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرزيد مهدي حسن525054

39بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعمار احمد عبدزيد54785

 علي عزيز54495
ر 40بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسير

41بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرامير فاضل عبدالرزاق118419

ي53764
42بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكررضا تركي شمخر

43بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي سعد عبدالرضا118464

44بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكراحمد سالم عبد524867

45بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكريوسف عرب عبد118471

46بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسن عدنان محمد55072

47بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكراحمد رحيم عبدي118309

48بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمقتدر فاضل كريم54870

ي محمد391507
49بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحيدر غنر



50بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرقحطان محمدعلي جاسم524776

51بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرسيف عادل عبداالمير112300

52بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرامير عباس عمران118484

53بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكركرار ثامر شنان112650

 علي محمد480206
54بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمصطفر

55بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحيدر عادل هادي112608

ر54788 56بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعمار علي عبدالحسير

57بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسن اياد كريم53775

58بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرزيد منصور عبدالكاظم53759

59بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي محسن مرهون118355

 علي غضبان54499
ر 60بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسير

61بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي عبدالكريم فرهود118357

 علي442673
ر 62بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي عبدالحسير

63بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكركرار يحنر جمعة525141

ر هادي54233 64بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكركاظم تحسير

65بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمحمد جاسم عزيز480267

66بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعبدهللا محمد صاحب525458

67بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحليم حميد عبدالساده53903

68بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمقداد قاسم نجم525454

69بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكراحمد صبخي وهاب54115

70بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي اسماعيل حسناوي112485

71بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرعادل رزاق صالح525098

72بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرغيث محمد خلف391902

73بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرسجاد سعد فاضل112623

74بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكراحسان صالح جاسم112594

75بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرايهاب جي  نعمة53778

ر عمران112649 76بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكركرار حسير

77بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمسلم سعد فاضل112587

78بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكراحمد عباس عمران118442

79بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمحمد علي فاضل54826

80بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكروسام علي كريم480183

81بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرسليمان اياد عبداالمير262501

82بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكراحمد منعم عبدالشهيد55078

ر جواد حسن112605 83بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسنير

84بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرزيد سعيد حميد261960

85بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكروليد توفيق سامي525342

86بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرسعد حامد محسن53754

87بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحيدر نصار عباس312514

88بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمؤيد جميل محمد390542

89بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمصطفر عادل مهدي54863

ر محمود118364 90دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي عبدالحسير

غام عبدالعالي كامل54703
91دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكررصر

92دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكروسام محمد هادي522838

93دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكراحسان ظاهر محمد500064

94دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرحيدر منصور محمد312513

95دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي رحيم عبدي118370

96دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرمصطفر ضياء عزيز118444



97دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرنصير حسن عبدالستار312557

98دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي حسون حسن480309

99دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرمحمد ثائر محمد112270

100دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي عباس هادي55058

101دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكركرار عبداالمير حمزة525138

102دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكربكر حيدر جهاد118416

103دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرايوب حسن عبدعلي525484

104دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرعبدهللا محمد الضي389602

105دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي عقيل عبدعويز194897

ر عدنان خشان112611 106دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرحسير

107دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكراثير قاسم اسود112595

108دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكراحمد حبيب ظاهر312480

ي118349 109دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرفالح مهدي ناج 

110دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرنجاح مهدي صالح118455

111دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرفراس حسن عاشور54797

112دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي االكي  حبيب ظاهر312533

113إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرمصطفر عامر هادي499131

114إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكركرار حيدر عبدمسلم539912

ر عبداالخوة53851 115إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي حسير

116إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي نزار جاسم533835

117إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرمرتضر عادل مهدي54838

118إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرليث مناف عبدهللا112276

119إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرسجاد سعيد محمد53892

ر محمد كاظم524998 120إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسير

121إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرمسلم صالح حمزة261073

122إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرمرتضر فاضل عباس54840

123إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرمصطفر رضا سعيد118495

ر كريم خضير118811 124إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسير

125إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي عباس عبداالمير312646

126إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكراحمد عماد جابر54393

ر533752 127إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكررائد حاكم حسير

128إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي سلمان يحنر533831

ي احمد54741
129إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرعباس راضر

130إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرمهيمن فؤاد مسلم53743

131إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرمحمد حيدر جهاد118315

ر نزار جاسم533834 132إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسير

133إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرمحمد بدر عبيد525207

134إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرمحمد زمان صاحب112645

135إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرالهاشم علي جليل525462

136إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرالمصطفر احمد نوري118425

137إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرضياء عبداالمير مدلول524840

138إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرامير جواد عبدالكاظم312496

139إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي محمود كاظم500032

140إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكراحمد يعقوب يوسف112425

 سعد زكي539926
141إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرمصطفر

142إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسن كامل عبدالمهدي54474

ر قاسم فخري262486 143إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسير



144إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرامير عباس رشاد118423

ر539916 145إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرقائد حاكم حسير

146إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرمصطفر جواد كاظم54858

147إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرمحمود ضياء شاكر312426

ر539963 148إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي جي  حسير

149إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرشمد عماد حميد209094

ر هادي118781 150إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرعقيل تحسير

ر منذر جفات54479 151إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسنير

152إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرغيث فؤاد غانم54795

153إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرغيث غانم شاكر525118

154إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكركرار نزار جاسم524823

ر54776 155إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي فاضل حسير

ر ابراهيم524848 156إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرحيدر تحسير

157إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرمحمد محسن نبهار118675

158إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكراحمد جواد عبدالكاظم112427

159إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرحيدر مهند جابر262490

160إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكراحمد رياض مخي525465

161إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرطفوف كاظم صاحب539964

162إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرصادق بدر عطشان312631

163إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرمنتظر علي فاضل525451

164إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرمصطفر عباس محمد551529

165إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرمرتضر صبخي وهاب54244

166إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكركرار حيدر شاكر54240

167إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرالحسن علي جليل525464

168إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرمقداد صادق عبدهللا54874

169إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرمصطفر احسان محمد53744

هللا54465 170إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسن سعد خير

171إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي رائد محمدرضا112459

ر118773 172إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي كاظم شنير

ر ابراهيم524814 173إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي تحسير

174إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرزينالعابدن فارس يحنر112419

 بشير سعيد525238
175إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرمصطفر

176إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرامير فائق عبداليمة112431

ر توفيق54418 177إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرامير حسير

178إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسن فليح صاحب118626

ر غانم شاكر525477 179إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسير

180إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرحيدر منذر محمد533830

181إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرغيث سعد وهاب112642

ي312541 182إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرمسلم كمال باج 

183إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكراكرم رحيم ابراهيم525487

ر54693 184إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرسميح عقيل حسير

185إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرمصطفر احسان كاظم118670

186إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرسجاد محمد جليل525494

187إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرعزالدين علي يونس312529

188إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرامير محمد عبد112599

189إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي قاسم يوسف118844

190إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي رفيق علي312628



191إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي رياض عبدالشهيد53854

192إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرمحمد حسن جاسم53868

193إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرميثم عباس جاسم118662

 علي كشاش551517
ر 194إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسير

195إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرعباس فليح صاحب118789

196إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرعباس فوزي عبداليمة539965

 فائق عبدعلي112489
197إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرمصطفر

198إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرامجد فالح حسن525482

199إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرسيفالدين مهند جابر312525

200إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرهادي يحنر يونس480112

201إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرعلي عباس خضير118368

ر هادي عبداالمير118413 202إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسير

203ماجستيرمسلم بن عقيل21652النجفذكرحيدر عبدالرزاق كاظم525492

204بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكراثير عبدالواحد كعيد118498

 شاكر علي480263
205بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرمرتضر

206بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرليث عبدالحسن عبدالساده117805

ر عبدالجبار محمد53770 207بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسير

208دبلوممسلم بن عقيل21652النجفذكرفؤاد رحيم جهاد53749

209إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرحسن كاظم سعيد387813

210إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرهالل عبد طه525332

211إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرفراس حسن سعيد112641

212إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرعقيل صادق كاظم54078

213إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفذكرجواد كاظم جواد54463

ر عمران112625 1ماجستيرمسلم بن عقيل21652النجفأننىشذى حسير

ر118458 2ماجستيرمسلم بن عقيل21652النجفأننىنهاد كاظم حسير

3ماجستيرمسلم بن عقيل21652النجفأننىلينا عبدمسلم كاظم525200

4ماجستيرمسلم بن عقيل21652النجفأننىالحان يوسف عبد443697

5بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىزينب شاكر حريب117803

6بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىافراح عبداالمير هاشم524936

7بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىشور صاحب ابوحمد54662

عفاف عبدي زكي480315
8بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننى

9بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىزينب حمادي كريم112413

10بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىحنان وهاب عبدالحسن118411

11بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىاري    ج سعيد عبدالشهيد278424

12بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىعذراء محمد شاكر54211

13بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىانعام يوسف طراد54423

14بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىبان موفق نعمة511994

15بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىمنال فاضل جي 112658

16بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىليل عبدنور محيل312423

17بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىنادية طاهر محسن525472

18بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىانعام كاظم عبدالمحسن53779

ر118382 19بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىشفاء عالوي حسير

ر118501 20بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىسىه علي حسير

21بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىنورة نوري عبداالمير312560

ر كاظم112659 22بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىنىه عبدالحسير

23بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىسلىم سامي محمد118848

24بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىاشاء عبدالهادي عبود530092



25بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىوجدان نعمة هادي54939

26بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىزينب عبيد عبدالرضا525060

27بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىباكزه كاظم عبد312505

28بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىرنا محمد مصطفر118395

29بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىايناس تركي عطية534761

هيام عبدعلي غايب480123
30بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننى

31بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىهدى جاسم محمد54262

32بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىعلية صي  مجبل499121

33بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىغفران محمد عباس54020

34بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىاشاء عبدالحسن عبدالكريم54182

35بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىرغد فخري ابوالقاسم53760

36بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىايمان نجم عبداليمة262319

37بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىميثاق حمزة كاظم118507

38بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىابتهال محمد عاشور524859

ر حيدر صاحب525014 39بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىحنير

ى شاكر حريب118830 40بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىبرسر

41بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىرغد مهدي جاسم118508

42بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىنىه جالوي جواد525448

43بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىجنان عبدمسلم حاجم54458

44بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىدعاء رزاق جدوع54598

ر54443 ى سلمان حسير 45دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىبرسر

46دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىزينب يوسف طراد539914

47دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىاالء نعمان عباس524947

48دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىكريمة جابر عبد112646

49دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىاثمار حسون مهدي486218

50دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىفاطمة شاكر حريب54225

51دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىجنان عبداالمير عبدالكاظم54097

52دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىزينب حمودي جودي500008

ى عودة جاسم54451 53دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىبرسر

ر عبد312563 54دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىهديل حسير

55دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىسليمة فليح حسن519311

56دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىزمن عزيز ضاجي112621

ي391969
ر
57دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىزهراء عدنان الق

58دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىشيماء لطيف طعمة118502

59دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىرشا سالم عبداليمة53768

60دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىدالل سعد عبدالرضا312444

61دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىرغد نعمان عباس525038

62دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىزينب سعد عبدالرضا54657

63دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىمروه عباس كاظم118493

64إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىماجدة عبداالمير هاشم539959

65إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىاسماء محمد عبدالرضا539961

66إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىسكينة يحنر يونس312522

67إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىاخالص عبدالرضا رشيد522032

ي522537
68إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىعلياء جليل عاسر

ثمر علي عبداالمير112602
1ماجستيرمسلم بن عقيل21652النجفأننى

2ماجستيرمسلم بن عقيل21652النجفأننىدعاء نجم عبداليمة54609

اد312655 3ماجستيرمسلم بن عقيل21652النجفأننىهند عدنان شر



4ماجستيرمسلم بن عقيل21652النجفأننىسارة فؤاد مسلم53757

5بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىسارة ثامر شنان112624

6بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىنغم حياوي ظاهر312637

7بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىمريم فليح حسن551504

8بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىرسل سعد محمد551513

هدى محمد علي524856
9بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننى

10بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىنور عماد جواد53740

حوراء جليل علي54575
11بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننى

12بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىاشاء فاضل عواد117817

13بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىزهراء سالم يوسف312518

14بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىزهراء احسان عبدالكاظم117845

15بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىايات عباس هادي54431

16بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىعتاب حمزة عبيد54386

17بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىزهراء عبداالمير حمزة112619

18بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىزهراء منير عبدالرزاق54641

19بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىجيهان كريم فليح112601

20بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىايالف حمودي شحان118835

21بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىبثينة قاسم موس551499

22بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىنور عدنان عبدمسلم118477

23بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىرشا سالم عبد112617

24بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىخلود عبدالهادي كاظم551523

25بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىاسيل حسن جواد118468

انفال مكي صاحب118636
26بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننى

27بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىزهراء محسن عودة551560

28بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىحوراء محمدطه كاظم442651

29بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىحنان حبيب جدران53769

ر عبدالزهرة345335 30بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىهديل ياسير

ر94241 31بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىزهراء نارص حسير

32بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىرغد رياض كاظم54613

33بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىانس محمد عباس117836

34بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىهدى عباس عمران118474

35بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىنور طالب عباس54901

36بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىمها سمير حميد551525

37بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىنور فالح مهدي54911

ر كاظم عليوي112603 38بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىبني 

39بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىنور صباح مجهول118480

40بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىفردوس مثنر كاظم112640

ر54918 41بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىنورس مسلم حسير

42بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىرفيف سالم عبداليمة389069

43بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىهبة سعيد محمد53738

44بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىنرسين خليل محمد54893

ر53762 رغد عبدعلي حسير
45بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننى

46بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىشور عادل عيدان54673

47بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىنورس كاظم شاكر112259

48بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىنغم منذر جفات54897

49بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىاشاء عدنان كاظم312495

50بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىعذراء سالم عبد112294



ى جبار عطية312509 51بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىبرسر

52بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىرفل سعد محمد551507

53بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىنور عبدالرضا رشيد524733

ر جاسم عبدالكريم312508 54بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىحنير

55بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىتبارك حسن هادي262298

ر عبدهللا كريم312572 56بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىحنير

57بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىصبا جواد كاظم112632

58بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىسمر سعد فاضل112628

ر118427 59بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىافراح عالوي حسير

60بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىزينب حسن خلف118390

ر سالم عبد112604 61بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىبنير

نركز علي عبداالمير344064
62بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننى

63بكالوريوسمسلم بن عقيل21652النجفأننىرسل جودة كامل500020

64دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىبرجس داخل حسن387794

65دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىبان عدنان عبدمسلم391800

66دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىزينب كاظم محمد485823

67دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىزهراء رزاق جمعة54635

مروة علي جاسم117818
68دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننى

69دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىافراح عبدمسلم حاجم118431

70دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىرؤى عباس علوان539958

71دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىهالة محمد فهد55026

72دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىدعاء فاضل حسن53899

73دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىشهد هالل كاظم53752

74دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىشور زمان صاحب112629

75دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىمريم غسان يحنر55034

76دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىهدى صالح عبدالواحد55016

ر كيكو551536 77دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىهند ياسير

صفاء احمد تركي118379
78دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننى

79دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىمها سالم عبداليمة390494

80دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىنورا صباح مهدي13807

ين حيدر مجيد500003 81إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىشير

82إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىاروى احمد صادق392014

ر نجم عبدهللا112660 83إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىياسمير

ر118470 84إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىسكينة عالء عبدالحسير

85إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىرغد سعد عبدالرضا55068

86إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىمرسة عامر هادي499064

87إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىرقية عباس ظاهر525460

88إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىسخ  مهدي صالح118385

89إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىسخ  عقيل محمدحسن555621

90إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىسجا اياد كريم54085

91إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىصابرين احمد عبدهللا112444

92إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىفاطمة سعد مهدي539955

93إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىهدى عباس ظاهر525442

94إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىبتول هالل عبد500077

95إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىاية غسان يحنر54439

96إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىاخالص حبيب جدران551530

97إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىعتاب فهد شمران54754



98إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىكوثر خليل سالم551544

ر118397 99إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىرقية عالء عبدالحسير

ر حسن53876 100إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىنبا عبدالحسير

101إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىفاطمة زمان صاحب312415

102إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىغدير هادي دحام118765

103إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىرسل عباس نارص118805

104إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىنورالهدى احمد حمودي391094

105إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىسمية هادي عبيد525067

106إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىشهالء رائد صالح53888

107إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىحميدة هاشم عباس54542

108إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىغفران مناف عبدهللا112285

109إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىنرجس فاضل كاظم54886

110إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىزهراء محمد هادي112437

ر عطية312475 111إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىازهار محمدحسير

112إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىرجاء هادي كاظم118485

113إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىشهد شي  عباس112439

114إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىشفاء عبداالمير حمزة53891

115إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىنور صالح جاسم118478

116إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىغفران حسن سعيد112644

117إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىفرقان حسن سعيد112636

118إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىنور جواد عباس118460

119إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىنرجس فؤاد كاظم53882

وفاء علي عبد118491
120إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننى

ر هاشم118756 121إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىفاطمة حسير

122إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىزهراء منصور محمد533832

123إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىاديان عباس هادي54413

124إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىدعاء حسن هادي262265

125إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىزهراء زمان صاحب112620

126دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىافراح فخري ابوالقاسم53782

127دبلوممسلم بن عقيل21652النجفأننىزهرة عبيد هالل54207

128إعداديةمسلم بن عقيل21652النجفأننىكوثر قاسم موس551498

1دكتوراهعمار بن ياش21653النجفذكرنبيل محمد جاسم158138

2دكتوراهعمار بن ياش21653النجفذكروليد حامد عطشان435433

3دكتوراهعمار بن ياش21653النجفذكركرار رؤوف كريم3579

4ماجستيرعمار بن ياش21653النجفذكرليث صالح مهدي525339

ر غثيث440440 5ماجستيرعمار بن ياش21653النجفذكرعلي حسير

6ماجستيرعمار بن ياش21653النجفذكرعلي جبار مرهج110997

7ماجستيرعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر حامد عطشان434989

8ماجستيرعمار بن ياش21653النجفذكرصدام ابراهيم فضالة54336

9ماجستيرعمار بن ياش21653النجفذكرعماد عباس عبدالسادة317726

ي عطية436060 10ماجستيرعمار بن ياش21653النجفذكرعبدالحسن ناج 

11ماجستيرعمار بن ياش21653النجفذكرفالح حسن هادي22464

12ماجستيرعمار بن ياش21653النجفذكرامير يحنر جابر158395

13ماجستيرعمار بن ياش21653النجفذكرمرتضر محمد طاهر4723

14ماجستيرعمار بن ياش21653النجفذكرامير علي رضا158992

15ماجستيرعمار بن ياش21653النجفذكرزيد مهدي محمدرضا440133

16ماجستيرعمار بن ياش21653النجفذكرقاسم حمودي حسان435162



17ماجستيرعمار بن ياش21653النجفذكرمرتضر حسن صالح110898

18دبلوم عاليعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر شاكر حمود158914

19دبلوم عاليعمار بن ياش21653النجفذكرمهند طاهر جودة157650

20بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعبدالكريم رزاق جابر110990

 عبدالعالي محمدحسن23652
ر 21بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسير

22بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرسلمان يحنر عبيد110877

ر112666 ر شاكر حسير 23بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسير

24بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرزهير سهام كاظم344705

25بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكراثير عبدالرحيم شكري344703

26بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكررزاق حسن محمدرضا18359

27بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعمار طارق محسن161272

28بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعودة فلخي علي24867

29بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحميد طعيمه شبل54345

30بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر ابراهيم عزوز23598

31بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرطارق عبدالزهرة وادي316575

32بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعباس صبار شناوة158938

33بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر مكي جواد157613

34بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد شحان حسن19558

ي110883 35بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعلي عبد خير

36بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسام عبدمسلم مهدي157644

37بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرفراس شنشول علي440734

38بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكراحمد عبدعلي حمزة27558

39بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحازم خضير مهدي439206

40بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرشمد سعد عبدالواحد525489

41بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر شنشول علي158813

42بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرجاسم امير محمد158531

43بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر مهدي كاظم434695

44بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرقضي يوسف ادريس557957

45بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرهادي رجاب كاظم20107

46بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرقاسم نجم عبدهللا525174

ر18029  علي عبدالحسير
ر 47بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسير

48بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعلي مهدي صالح110907

49بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعلي حسن رشيد434972

ر حامد حسن194902 50بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسير

51بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر فاضل محمد317049

52بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعادل عبد عوده158155

53بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعالء مخي حمود317355

ي عبددوش3567 54بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكروسيم ناج 

55بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرباسم صاحب جابر54350

ر440107 56بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرسلمان عبدهللا حسير

57بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرسامر جواد عيدان23725

58بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكركاظم سالم جواد13561

 علي كاظم263206
ر 59بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسير

ر صالح54355 60بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكراحمد حسير

61بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرزيد سعد حسن20193

62بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمسلم عباس عبد522666

63بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكركاظم عبدمسلم كاظم112509



64بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكراكرم ناظم كامل23570

65بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرصميم جاسم محمد332925

ر عزيز ادريس403815 66بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسير

ر158130 67بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسن جي  حسير

68بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمحمدباقر عزيز عبداالخوة25144

69بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرامجد جاسم مهدي239530

70بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعلي جبل سالم111003

71بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرقاسم كريم عباس159010

72بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمثنر ابراهيم فضالة158954

73بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد فاضل عباس317331

ي19597 74بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكريوسف عبدهللا عبدالنن 

غام جواد عبدالكاظم436746 75بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكررصر

76بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمحسن حميد عواد525204

ر496755 77بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعمار منير عبدالحسير

78بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكربالل علي كاظم157583

ر158562 79بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرساجد فرحان حسير

80بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرثائر كاظم صاحب160990

81بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد عبدالرضا زغير525300

ر نور شاكر239294 82بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسنير

83بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعلي صالح عبدالهادي525343

84بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعقيل كاظم محمد158648

ر عبدهادي هاشم525303 85بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرتحسير

86بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكربشار عبدالعباس مطرود440774

ر158127 87بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرسيف رزاق حسير

ر111000 88بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعلي ياش حسير

89بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكراحمد علي حسون525263

 علي158522
ر 90بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكررافد حسير

91بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرنذير وهاب محمد3338

92بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعمار جبار نعيم318638

93بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعقيل عبدمسلم جودة158383

94بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرشمد حيدر حميد434655

95بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرايهاب عباس شنشول157618

ي رديف110873
96بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكراحمد راضر

97بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرذوالفقار عبداالمير عيدان239846

ر جبار مجيد158574 98بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسنير

ر110932 99بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرنبيل علي حسير

ر حسن صالح20082 100بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسير

101بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرامير عبد حمزه435971

102بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر جبار مجيد110866

103بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسن فالح حسن318102

104بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكراحمد علي اسماعيل13652

105بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكركرار عادل عبدهللا434637

106بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكردايخ هاشم محمد525311

ي4726
107بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسن حكمت نوسر

108بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرواثق محمود عبدهللا27613

109بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر عبداالمير عيدان158658

110بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمؤيد حكمت عادل111138



ر158388 111بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكركرار فرحان حسير

112بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكراحمد تكليف ملكاط110870

اد435019 113بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعلي زهير شر

114بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكركرار عادل فرهود239380

115بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعالء محمد عوجة434665

116بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرخالد علي محسن20333

117بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرصباح خالد محمد435496

ر سالم كاظم161140 118بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسنير

غام خضير مهدي158980 119بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكررصر

ر عبد434955 120بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد حسير

ر525507 121بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكراكرم شعيل حسير

122بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكراحمد جاسم عطية438212

123بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكركرار محمد جاسم24907

ي محمدعلي317210
124بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرامجد راضر

125بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمصطفر محمد عاصم158474

126بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسن معطي حميد110917

127بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر عبدالرزاق اسد435415

128بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمهيمن علي محمد161369

ر امير حمزة440062 129بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسير

130بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرالحسن علي كاظم440888

131بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكراحمد صالح صاحب435283

 عبدالعالي طاهر25499
132بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمرتضر

ر فارس سلمان316334 133بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسنير

134بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرميثم خضير علي525503

135بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد عبدالخالق صالح18835

ر صالح مشكور19195 136بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسير

137بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرسيف عقيل نوري557994

138بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمختار فاضل عباس158619

139بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرهشام وهاب محمد435711

ر18451 140بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعدنان عبدالجبار حسير

141بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرميثم سامي علي111167

142بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكراسعد عطية عبد22483

 علي حبيب27701
ر 143بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسير

144بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعالء جليل اسماعيل158824

145بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرسمير حاكم مصبح434679

146بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر حسون عبدنور18170

147بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعلي موس خليل158568

148بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحميد كريم حمزة434983

149بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرصالح شاكر حسن317637

150بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد يوسف حميد435490

151بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعامر جليل عبد525252

152بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعالء هاشم اسماعيل26454

ر بدران سلمان437440 153بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسير

154بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرامير بهاء علي3581

ر مجيد24917 155بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكررياض امير

ر4732 156بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكراحمد حسن حسير

157بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر رضا كاظم157635



ي رضا كاظم27609
158بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرهانر

159بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد عدنان شنشول435657

160بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمهند مصطفر حسن158757

161بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرميثم خليل عبدالسادة111017

162بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعامر خلف حمزة239015

163بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعلي عدنان سلمان557967

164بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكراحمد مجيد مظلوم3602

165دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرسعد عباس عبد110921

166دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرعالء عبد محمد3416

167دبلومعمار بن ياش21653النجفذكراحمد شنشول علي525486

ي ماجد317561
168دبلومعمار بن ياش21653النجفذكربشار لطفر

169دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرنزار علي نعمة27603

170دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرحسن خلف حسن27651

171دبلومعمار بن ياش21653النجفذكراسعد جاسم حميدي158924

172دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرمرتضر جواد كاظم525468

173دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرعقيل نور شاكر479902

غام عواد محمد451094 174دبلومعمار بن ياش21653النجفذكررصر

ر صفاء عبدالهادي158900 175دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرحسنير

176دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد ابراهيم عبدالرزاق3601

177دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرعلي عمار شاكر110855

178دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرعمار خزعل احمد479889

179دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرعلي فاهم عبدالمهدي3373

180دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرعمار رحيم عبدهللا318530

181دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد جمال جابر111020

182دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرماهر عمار هجوج158583

183دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرثامر حميد عواد480018

ر110927 184دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر عبداالمير حسير

185دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرمصطفر فائق مهدي317626

186دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرصفاء عباس نعمة317702

187دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرحسن علي حسن557975

188دبلومعمار بن ياش21653النجفذكراحمد عدنان محمد317089

189دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرعلي كاظم صاحب160963

ر سالم160835 190دبلومعمار بن ياش21653النجفذكراسالم عبدالحسير

191دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرليث حامد مزهر317515

192دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرعلي عبد عطية111007

193دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرهجران عبود عبدعلي435203

194دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرليث قاسم عبدالعباس318614

195دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرمحمدرضا عبدمسلم دوالب435701

196دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرهيثم عبدالزهره كاظم161332

ي ابراهيم مهدي3572
197دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرمحمدتف 

198دبلومعمار بن ياش21653النجفذكراحمد زيدان فنجان111162

199دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرعلي سالم كاظم160710

ر منذر محمد438162 200دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرمحمدحسير

201دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر هاشم جعفر13614

202إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر غازي عبدعلي111199

ر436763 203إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد رشيد حسير

204إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد صاحب عباس525176



205إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرثائر كاظم عبد19096

206إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرحسن جليل جاسم3568

207إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكراحمد حسن عباس110910

1ماجستيرعمار بن ياش21653النجفذكرايهاب مهدي علي525495

2ماجستيرعمار بن ياش21653النجفذكرعلي فالح حسن20252

ر157630 3دبلوم عاليعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر منعم عبدالحسير

ر سلمان نعمة19629 4بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسير

5بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعلي سعد عباس107422

6بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر زيدان فنجان158538

ر فليح حسن110961 7بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعبدالحسنير

8بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكراحمد عودة فلخي24696

9بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرهشام صاحب جاسم20421

10بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكركرار صالح مهدي118325

11بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرصالح مهدي كزار27481

12بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرسيف رضا حسن558015

ي435001
13بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكراسعد كريم حسونر

14بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعلي كاظم عبد161353

15بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمثنر رزاق جابر27624

16بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعلي ناجح محمد27659

17بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرزمن صاحب هباد111188

18بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرانور عبدزيد مهدي158625

19بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرميثم عبد محمد110948

20بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعلي زهير علي26513

غام عبدمسلم دوالب440756 21بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكررصر

22بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمسلم محمد حميد551500

23بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرقاسم طالب ملهوف435745

24بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمنتظر سعد عباس111223

25بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر صالح صاحب110994

26بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد حاكم عبداالمير158747

ي محمدعلي158556
27بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرارشد راضر

28بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكراياد قاسم صالح20232

29بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسام عبدالعالي عبدالسيد525331

30بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمحمود نجم عبدهللا111192

31بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرسمر عيدان كتاب158457

32بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكراحمد عادل حاتم161088

33بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعلي عبدالزهرة كتاب21462

ر19512 ر حيدر حسير 34بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسير

35بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمسلم ناهي شدهان25506

ر شافع هادي110978 36بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسنير

37بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعلي عبدالخالق فرحان26530

ر439613 38بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرياش خليل عبدالحسير

39بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعلي دايخ هاشم525499

40بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرغيث جميل حسون111012

41بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرليث نعمة عبداالمير161058

42بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرزيد علي ظاهر20356

43بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر بشير جاسم110944

44بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرقحطان عدنان نجم25057



45بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمنير عايد هادي25574

46بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمسلم يحنر سعيد390431

47بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعالء فاضل حسن26680

48بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرزيد طاهر يوسف112672

ي112500 49بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرامير مهدي ناج 

50بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد قاسم محمد158765

ر107413 51بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرازهر صباح حسير

52بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرامير ضياء جواد557983

53بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرامير عقيل سالم525243

54بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعلي صاحب علي158612

55بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعزيز علي عزيز110905

ر318595 ر عباس حسير 56بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسير

57بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرصادق جعفر كريم158608

ر13509 58بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر علي حسير

 محمدعلي صاحب158547
ر 59بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسنير

60بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكراحمد كريم كاظم437466

61بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمرتضر حميد طحوار110886

ي391921 62بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرفهد حيدر ناج 

63بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرغيث رضا كاظم438093

64بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد عبدالرضا عبيد111174

65بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعلي اموري فليح26471

66بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرامير حمزة شجر318075

67بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعبدهللا غانم عبدالجليل158847

68بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعاصم محمد عاصم158480

69بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرصائب خالد عبدالساده27663

ي3570 ر سالم ناج  70بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسنير

71بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد وليد سامي239610

72بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد فريد كامل25020

73بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمصطفر سعد كاظم437760

74بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرامير دايخ هاشم525501

75بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرميثم حسون صاحب110913

76بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسن داخل عبدالسيد112503

77بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرابراهيم خليل عبدالسادة24634

ر حامد مهدي344695 78بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسير

ر27404 ر علوان حسير 79بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحسير

ر نعمة318479 80بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرسجاد تحسير

81بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر علي كاظم435445

82بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد عباس عبدهللا3334

83بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكركاظم فاضل حمزة161038

84بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمرتضر كامل محيسن110871

85بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمهدي محمد هاشم13804

86بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعلي نعمة كاظم110935

87بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرايمن رؤوف مدلول27680

88بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمختار رزاق جمعة158498

89بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرزيد عواد نعمة525281

90بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكركرار عبدالرحيم كاظم25081

91بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر ابراهيم عبدالرزاق27668



92بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرزكريا ابراهيم فاهم27578

93بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرامير محمدعلي حاتم525273

ي فاضل332966 94بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد ناج 

95بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعلي عباس جابر3575

96بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر يحنر سعيد317826

97بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرامير صبيح نعمة435675

ي158160
98بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرليث رحيم شونر

ر طاهر435683 99بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعلي حسير

100بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكراحسان اركان سكر24663

101بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد رزاق جليل435731

102بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد مهدي خلف525159

103بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرصاحب مهداوي صاحب110951

104بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرذوالفقار علي مجيد158971

105بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعلي كريم صالح158439

106بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرميثم سعد عباس107306

107بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعقيل عبدمسلم نهر435072

108بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكركرار علي جاسم525336

109بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمناف حاتم هادي158416

110بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكركرار صبخي حلبوص158627

111بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد رشيد مجيد161373

 زهير علي19956
112دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرمصطفر

ر549699 113دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر حامد عبدالحسير

114دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرجاسم محمد وناس22442

115دبلومعمار بن ياش21653النجفذكراحمد رضا عبد111177

116دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرحسن عبد محمد26552

117دبلومعمار بن ياش21653النجفذكركرار دايخ هاشم525290

118دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد سالم يحنر27666

ر عبداالمير24850 119دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرامير حسير

120دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرباقر علي عبد111212

121دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرحسن هادي محمد553386

122دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرليث كريم صالح435158

123دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرمصطفر حميد عليوي110896

124دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرعمار رحيم حميد435877

125دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرنورالعال حيدر عطية158785

126دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرصفاء عبداالمير عبدالسادة26721

127دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرعقيل عبدمسلم مهدي53844

ي111009
128دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرمسلم عقيل حسونر

ي عبود437493 129دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرامير ناج 

130دبلومعمار بن ياش21653النجفذكراحمد حيدر كريم391764

ي158151
131دبلومعمار بن ياش21653النجفذكركاظم عقيل حسونر

132دبلومعمار بن ياش21653النجفذكراحمد عبداالمير حمد110938

133دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرمسلم صالح مهدي22461

134دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرامير جي  نارص439648

135دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد سالم عمران25109

136إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمهدي صالح جعفر25558

137إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمنتظر صالح مهدي25626

138إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرحسن عبدالخالق صالح26437



139إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرحسن هادي رجاب19420

140إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكركرار حيدر حسون158933

141إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر لطيف مجهول26217

ر440084 ر خليل عبدالحسير 142إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرياسير

143إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرعلي ليث عبدعلي194962

144إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد جاسم محمد533833

ر خالد فالح525239 145إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرحسنير

ي26761 146إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرسجاد زهير منخ 

147إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكراحمد صباح جاسم110876

ر24650 148إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد علوان حسير

149إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرعباس طارق عبدالزهرة440469

ر439839 150إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمرتضر جليل عبدالحسير

151إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرحسن صباح مايع26253

152إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمصطفر حيدر رسول525306

153إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرامير نعمة كاظم111013

ر عبدالكاظم110867 154إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكركرار حسير

155إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرحسن علي كريم262286

ر جعفر كريم111179 156إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرامير

157إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد جاسم حميد18757

158إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرحسن بشير كاظم111196

159إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكروسام عدي كاظم160851

160إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرسجاد عالء محمد161121

 علي محمدرضا26801
161إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمصطفر

162إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرعالء نوري عبدمسلم110912

163إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمصطفر موس خليل25533

164إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمصطفر جاسم شبت160752

165إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرعباس محمدصالح مهدي26710

ي حميد439704
166إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد غنر

167إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرعلي فريد حسن111208

168إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمصطفر حميد طحوار111170

169إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمختار عقيل غالب110986

170إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد هادي عبدهللا25095

171إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرسجاد زيد جليل111002

ر شاكر112267 172إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمرتضر حسير

173إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرابوالفضل احمد فاضل111216

174إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرعلي قحطان عدنان111033

175إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرازهر صالح عبدالمهدي110901

176إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرزيد وعد ظاهر24183

177إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرحسن شوكت عقيل26582

178إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرعلي احمد حميد107162

179إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرعلي حامد كاظم22510

180إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرشاكر هادي ابراهيم26781

ر27656 ر صاحب عبدالحسير 181إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرحسير

182إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرعلي جاسم عباس158712

183إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرعالء عودة فلخي26616

184إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر جاسم محمد317849

185إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرعلي معطي رشيد158055



186إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرزيد احمد موس161366

187إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمحمدصادق حسن جالب110891

188إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرنجاح علي مخي3600

189إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكررضا ضياء صادق25781

190إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمضر وفاء عبدالهادي158741

191إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمرتضر باسم حاتم22406

 علي جعفر20408
ر 192إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرحسير

193إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرعباس هادي حميد110940

194إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرميثم علي جاسم387649

195إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرعلي خليل ابراهيم160901

196إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرهمام غازي ابراهيم558060

197إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرعقيل بهاء نارص26599

198إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرسجاد صاحب علي160726

199إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرعلي عادل حاتم161103

200إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد كامل نجم20311

201إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرعمار علي محمد525286

202إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكراحمد علي محمد159715

203إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكراحمد كنعان كاظم111135

204إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرميثم رشيد مجيد157598

205إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمصطفر عباس فاضل110859

206إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمهند محمد ياش111205

207إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمنتظر صالح عبدالمهدي111181

 محمدرضا علي558064
ر 208إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرحسير

209إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد حازم نعمان525155

210إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمسلم عقيل نوري158987

211إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرقاسم سعد صدام525347

212إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد قاسم جبار161359

213إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرحسن فاضل عباس318663

214إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكركاظم عباس حسن316805

215إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكراحمد قحطان محسن160742

ر فارس عبد440018 216إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرياسير

217إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد راهي عناد18727

218إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرعلي ناجح رحيم107262

219إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد صادق عباس112684

ر عودة111184 220إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرعلي حسير

221إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرصادق كفاح هادي20154

222إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكراحمد محمد رجاب111123

223إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمنتظر محمد صاحب160918

224إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرزيد عالوي عباس110862

ر رحيم حميد440349 225إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرحسنير

 علي فاضل161023
ر 226إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرحسير

227إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكررضا رحمان هادي439987

228إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرعلي زمن نجم53856

229إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرزيد وليد سامي239574

230إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرعلي هادي عبد158884

231إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكراحمد محمد هاشم13642

232إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرعلي شوكت عقيل26494



233إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرعلي قضي علي440829

ر318254 ر حيدر عبدالحسير 234إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرحسنير

235إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرسجاد جاسم امير161290

236إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمصطفر ناجح محمد110929

237إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكراحمد خالد حميد24675

238إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرسعد توفيق كاظم435220

239إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرسيف هاشم حميدي541500

240إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمحمد غانم عبدالجليل158893

ر قاسم محمد332948 241إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرحسير

242إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمسلم عقيل نجم112513

243إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرحسن فالح محمدحسن26423

244إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرعباس منصور عبدالصاحب26692

245إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرالعباس هادي رحيم111132

246إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكراحمد فريد كامل24710

ر ياش110890 247إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرفهد حسنير

248إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر غائب عبود160884

249إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمرتضر محمد جاسم439854

250إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرمنتظر وهب عباس525190

ي3573 251إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرعلي محمد راج 

252إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرحسن عالء كامل110878

253إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكركاظم خليل ابراهيم318727

254بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرانعام زغير حمزة533748

255بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرزمن حامد مهدي344698

256بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفذكرعمار غالب خضير27586

ر111023 257دبلومعمار بن ياش21653النجفذكراحمد حميد ياسير

258دبلومعمار بن ياش21653النجفذكررائد صاحب محمد25919

ر435371 259دبلومعمار بن ياش21653النجفذكررائد فرحان حسير

260دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرحيدر عبدالحمزة حسن161336

261دبلومعمار بن ياش21653النجفذكرعباس عزيز عبداالخوة20384

262إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكراسعد رضا عبد111143

263إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرعالء ابراهيم فضالة112505

264إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكررفل محمد جبار25834

265إعداديةعمار بن ياش21653النجفذكرابراهيم خليل ابراهيم317103

1ماجستيرعمار بن ياش21653النجفأننىحنان جبار مجيد525485

ر559482 2ماجستيرعمار بن ياش21653النجفأننىهبة ابراهيم عبدالحسير

3بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىاخالص عبدالزهرة وادي435082

4بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىشوك خضير عباس316623

5بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىاشواق حمودي ابراهيم440145

6بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىميساء جبار مجيد434646

7بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىاحالم محمد مهدي111050

8بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىشفاء عبداالمير كريم194913

9بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىانمار محمد كاظم434689

10بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىنهاد عبدزيد حمد525202

11بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىوجود رجاء هادي4741

12بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىحميدة عبداالمير عبيد158973

13بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىكوثر هادي عبدالحسن23688

14بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىسهاد جليل اسماعيل23770



15بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىغروب حميد موس24994

عالء عبداالمير علي13809
16بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننى

17بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىتماره مهدي صاحب158999

18بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىاخالص قاسم محمد24779

19بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىميسم كامل رحيم435134

20بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىضخ عبدالخالق صالح4767

21بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىرنا حسن عليوي194904

22بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىابتهال عبدالخالق صالح4764

23بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىعلياء عبدالخالق صالح4758

24بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىسهام محمد جادم158075

25بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىنعمت سالم نعمه291705

26بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىمروه احسان عبدالوهاب435118

27بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىبراء حميد عليوي332981

28بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىجنان حسن جياد160938

اسماء محمدعلي مهدي318701
29بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننى

30بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىاشاء جودة ابراهيم158065

31بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىرهام رزاق عبيد316781

32بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىاسماء نارص عبداالمير479989

33بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىايالف جي  نارص436682

34بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىدالل كردي مهدي4751

35بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىاعيان نعمان صالح18588

36بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىسارة نصير فاضل111062

37بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىهدى صالح عبدالهادي435471

38بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىامنه عبداالله محمد497701

ى راهي هادي435093 39بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىبرسر

40بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىسماح حسون صاحب158634

41بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىهبة مراد كاظم194959

ايات علي هادي158504
42بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننى

43بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىرفل عبدالهادي محمد240533

44بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىتبارك فالح حسن105714

45بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىامل كامل محيسن158666

46بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىرسل هادي عبد525488

47بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىسخ  عبدالخالق فرحان194910

48بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىبشائر ثامر محسن525512

49بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىفاطمة حسن مجدي525165

50دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىامنه مجيد عسكر23759

51دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىماجدة عبدالكاظم عبيد158947

52دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىايمان طالب كاظم158907

53دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىزينب عبدالصاحب مهدي24972

54دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىزهرة هادي مهدي20448

55دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىحميدة هادي مهدي111045

56دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىدجلة اسماعيل مجهول4744

57دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىبيداء جابر مطرود158411

58دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىجنان جبار نياز18133

59دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىضخ سعدون مهدي519361

60دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىرجاء جبار خلف316821

61دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىالهام حامد ابراهيم158092



62دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىشيماء عبدالعباس هالل525324

هيفاء غازي عبدعلي435791
63دبلومعمار بن ياش21653النجفأننى

ي محمدعلي316887
64دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىاالء راضر

65دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىميثاق حسن شنيور161306

66دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىميسلون مجهول نعمة24859

ى جواد جاسم3603 67دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىبرسر

68دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىانتظار جودة كامل480004

69دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىشيماء هادي عبد158862

70دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىسحر عزيز محمد525327

71دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىسلىم عمران موس111052

72دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىحوراء هادي عبد158868

73دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىلمياء رحمان هادي438494

74دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىبيداء عباس صالح435455

ر435301 75دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىايمان محمد عبدالحسير

ي17842 ر مير 76دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىمروة حسير

77دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىرغدة عامر شمال160872

78دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىمنال حمادي نايف24895

79دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىبيداء فليح عبد26379

80دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىحوراء سالم عقيل158959

81دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىمها عادل حاتم158404

82دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىاشاء جليل عبدهللا158171

ر رحيم حميد435887 83دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىبنير

84دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىورود عباس كاظم22458

ى شبت شلوح19812 85دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىبرسر

86إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىمنال كاظم محمد244967

ر مسان3599 87إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىرضية عبدالحسير

1دكتوراهعمار بن ياش21653النجفأننىتغريد جاسم عطية161326

2ماجستيرعمار بن ياش21653النجفأننىحوراء اياد خضير438483

3ماجستيرعمار بن ياش21653النجفأننىزهراء حسون صاحب440001

4ماجستيرعمار بن ياش21653النجفأننىزهراء عباس صالح158177

5ماجستيرعمار بن ياش21653النجفأننىنىه زهير كردي112516

6ماجستيرعمار بن ياش21653النجفأننىضخ مهند علي317675

7بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىتبارك حيدر وادي21477

8بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىوفاء يوسف ادريس111035

9بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىرغد رحمان هادي439937

10بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىابتهال عباس حلواص522592

11بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىدعاء مرزوك عبد525510

ر حسون صاحب158795 12بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىميامير

 عبدالعالي24594
ر 13بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىزهراء حسير

14بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىفاطمة نعمة عبد105140

15بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىعلياء محمد حمزة440416

16بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىوسن قحطان عدنان111031

17بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىمنر حمزة ظاهر160777

18بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىبراء صالح جابر239555

19بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىازهار عالوي ابراهيم24836

20بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىاشاء مسلم محمد21472

صفا لؤي علي26747
21بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننى



22بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىنور حيدر محمدرضا158121

23بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىعلياء كريم وداعة194896

24بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىشهد احمد مهدي24278

وق خليل ابراهيم318749 25بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىشر

26بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىهبة رشيد نجم158461

27بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىامل عزيز حميد26306

28بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىرسل شافع هادي19369

29بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىميس عبود خميس27597

ي حميد438295
30بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىغيداء غنر

31بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىاشاء ناجح جالب439908

32بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىصابرين تاية جبير25748

عذراء مهدي علي27674
33بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننى

ر112661 34بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىاشاء علي حسير

35بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىريام حسن عبيد87180

رقية علي كاظم158593
36بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننى

37بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىصابرين جاسم خشان54340

38بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىديار سمير نعيم434966

39بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىبشائر فالح حسن434739

ي158376
40بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىضخ عقيل حسونر

41بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىرسل عواد كردي112668

42بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىبشائر عباس محمد558035

ر103341 43بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىهبة صباح حسير

ر عالوي111044 44بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىكوثر حسير

45بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىابتهال خالد حميد105554

46بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىلقاء جاسم اكينوي434708

47بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىزهراء جليل اسماعيل25761

ر عواد نعمه19398 48بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىبنير

49بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىسارة عباس محمد158424

50بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىهديل جاسم محمد158806

51بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىبهاءالدين زمن عبداالمير110865

ر خليل عبدهللا434944 52بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىبنير

ة نزار يوسف525508 53بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىامير

54بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىاالء هادي عبدالرضا158601

55بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىغفران مبدر خلف111063

اد20465 56بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىلمياء سليم شر

57بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىرشا مدلول عبيد27683

ي111060 نور علي ناج 
58بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننى

ر مخي حمود103568 59بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىحنير

ر علوان161379 60بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىبتول حسير

61بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىزهراء عباس محمد435557

ر عبود21467 62بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىامال عبدالحسير

63بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىالزهراء احمد نعمة111025

64بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىزهراء رزاق جابر27629

65بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىرسل فاضل عباس112670

66بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىافراح حيدر محسن27621

67بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىهدى رزاق حميدي157624

زهراء محمد زكي111065
68بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننى



69بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىايالف حسن عبد111253

زهراء علي هادي19865
70بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننى

71بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىليل باسم نعمة317400

غدير علي نارص158919
72بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننى

73بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىهدى هادي عواد194917

ي سلمان نعمة19665
74بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىضر

75بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىدعاء مهدي صالح525496

76بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىدعاء عباس محمد435576

77بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىهدى نبيل قضي316755

78بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىرسل سلمان يحنر111039

79بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىرسل محمد رشيد440051

80بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىتسنيم صالح صاحب158115

81بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىرؤى صالح يحنر94494

82بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىرغد عباس محمد558029

ر158448 83بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىزهراء عادل عبدالحسير

ر20047 84بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىبراء محمد عبدالحسير

فاطمة محمد علي45293
85بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننى

86بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىزينب خضير عباس262498

ر عباس414586 87بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىرقية حسير

88بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىانفال حسن عبد27635

89بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىنباء فالح حسن111258

90بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىاشاء كريم عزيز22489

ر110861  علي عبدالحسير
ر 91بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىبنير

92بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىزهراء محمد موس111046

93بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىسجا عادل حاتم158431

94دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىغفران احمد هالل435213

95دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىسارة محمدحسن شاكر559263

96دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىتبارك حازم نعمان525143

97دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىفاطمة هادي عواد194916

98دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىزهراء سلمان عبدياش111049

99دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىهدى هادي نارص158700

100دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىجيهان صبيح نعمة26389

101دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىدعاء عباس صالح111027

102دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىدعاء مخي حمود111054

ة عبود خميس26336 103دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىامير

104دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىصابرين سالم امانة27421

105دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىوديان سعد بسالة25710

106دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىسارة عباس خالد21483

107دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىسعاد ازهر عبود158751

108إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىاخالص معطي حميد158490

ر158831 109إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىرغد محمد عبدالحسير

110إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىحوراء كاظم صاحب194899

111إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىمروة رحيم شعالن161005

ي حميد438310
112إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىزهراء غنر

تمارة علي كاظم161323
113إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننى

114إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىفاطمة عباس محمد558040

115إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىزينب رفيق علي318058



 عبدعلي105302
ر ر حسير 116إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىام البنير

117إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىشاء احمد ادريس525206

118إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىرقية حسن كاظم160947

ر كاظم105231 119إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىدعاء عبدالحسير

120إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىزينب قحطان عدنان111037

121إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىسارة بهاء سعيد158841

122إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىزهراء حيدر كريم499902

123إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىزينب كرار خضير158470

غدير علي جاسم525314
124إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننى

ي ريل161257 125إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىطيبة ناج 

126إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىنورالهدى قيس قاسم54371

ر158780 127إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىزهراء ابراهيم عبدالحسير

128إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىفاطمة قاسم كريم158513

ر161330 129إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىغصون كريم حسير

130إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىصابرين فاضل كاظم4738

131إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىرقية عزيز حميد3576

132إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىاشاء زيد عزيز161540

133إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىسخ  عباس هادي105335

134إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىزهراء عبدمسلم مهدي53893

ي23636 ر ناج  135إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىتبارك حسير

136إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىصفاء عقيل نور479910

137إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىايات رحمان هادي439971

138إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىاديان ليث عبدعلي194961

139إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىهدى احمد فاضل103167

ر19836 140إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىزهراء حيدر حسير

 مكي4754
ر 141إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىنور حسير

142إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىنور كرار خضير161171

143إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىزهراء كريم عزيز26569

144إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىتبارك عبداليمة كاظم27562

145إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىحوراء فارس عبد440012

ر عبداليمة كاظم27698 146إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىحنير

147إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىزينب عبدالرسول عبدالزهراء24210

148إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىهبة حيدر مسيلم525352

149إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىشهد خالد موس161319

150إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىشهد هادي عبد158878

151إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىرغد صالح كاظم112671

152إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىنور رياض شحان439486

153إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىانفال كفاح هادي105493

154إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىدنيا سعد حمزة26030

ر كاظم105051 155إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىزينب عبدالحسير

ر158773 156إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىهديل ابراهيم عبدالحسير

157إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىحوراء فالح حسن111041

158إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىسماح مهدي محمد19733

159إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىشهد وليد فالح105897

160إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىصابرين مهدي صالح525268

ر قاسم عبدالعباس318628 161إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىبنير

162إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىنرجس علي مجيد25654



163إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىرسل عقيل عبد161343

164إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىزهراء هادي رجاب19942

165ماجستيرعمار بن ياش21653النجفأننىاشاء محمد وناس525294

166بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىايناس محسن عباس437507

167بكالوريوسعمار بن ياش21653النجفأننىصباح محمد صاحب318570

168دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىلىم شاكر محمود435230

ر نعمان صالح161267 169دبلومعمار بن ياش21653النجفأننىياسمير

170إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىداليا محمدحسن هادي525319

ي احمد158644
 
171إعداديةعمار بن ياش21653النجفأننىهند عبدالباق

ر342611 1دكتوراهالعباسية21654النجفذكرمهدي جاسم حسير

2دكتوراهالعباسية21654النجفذكرجليل عبدمسلم كنيي 206268

3ماجستيرالعباسية21654النجفذكرباسم محمد سلمان218012

4ماجستيرالعباسية21654النجفذكرفالح ابوظاهر عذاب171868

5ماجستيرالعباسية21654النجفذكرمحمد جدوع مهدي171693

6ماجستيرالعباسية21654النجفذكرهشام روميل متعب186734

7ماجستيرالعباسية21654النجفذكرعلي محسن فرهود300381

8ماجستيرالعباسية21654النجفذكرمحمد هادي محمد218949

9ماجستيرالعباسية21654النجفذكرصالح كداح كلل217836

ر حرجان186890 10ماجستيرالعباسية21654النجفذكرعلي حسير

11ماجستيرالعباسية21654النجفذكرعلي حامد عبادي186808

ر فرهود335065 12دبلوم عاليالعباسية21654النجفذكرحيدر حسير

ي218962
13بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد مهدي راضر

14بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمناضل كاظم منعم514553

15بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحمزة عبيد عبدعلي206694

16بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد علي محسن131180

ر محمد عبدمسلم537122 17بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعبدالحسير

18بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحسن طعمة محمد207498

19بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرزهير عبدالهادي نعمة334797

20بكالوريوسالعباسية21654النجفذكربهاء شحان مكطوف180825

21بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرهادي جبار عبيد186852

22بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرضياء هادي محمود217504

ي غانم218939 23بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد خير

24بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرسامي عبداالمير عواد206195

ر318188 25بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد جاسم حسير

26بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرجمعه عطيه حميد430611

27بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرظاهر محسن علي205954

28بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد عبداالمير عبد335134

29بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرماهر سلمان لفته335256

30بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعدي علي سعدون186907

ر205935 31بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعقيل دايخ حسير

32بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد رضا جالب181141

33بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركرار صادق عبد186763

34بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحيدر كاظم اعطية300878

35بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعقيل عبيد غزاي434361

36بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحسن عبداالمير علي554709

37بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمثنر عامر هالل207501

38بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرخضير عباس جاسم224988



39بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرجبار غالي عبد430649

40بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسن زغير سلمان335161

41بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركاظم يوسف حسون171844

ر عليوي430400 42بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي عبدالحسير

43بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد سلمان مصطفر225201

44بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرصالح حميد عبد206506

45بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرثابت نعاس محسن430460

46بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمايح تركي عبود515189

47بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعبود مخي مهدي224825

48بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرنبيل صبار طوير434365

49بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد مهدي موس334923

50بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرسعد جهادي ذياب139051

51بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراسعد عبدمسلم صالح131156

52بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرفالح رحيم جي 186775

ي181082
53بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرازهر عباس خوسر

54بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحسان بهيو عبود334819

55بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد عبدالكاظم بندر131193

56بكالوريوسالعباسية21654النجفذكررحيم زوير برهان514634

57بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحيدر علي محسن206227

58بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحيدر محمد تومان430576

ر207431 59بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد عبدالرضا حسير

60بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد شهيد كاظم300745

61بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعبدهللا جهادي عبدالواحد217457

62بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرفارس جبار محمد224712

63بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرفالح حسن كاظم225477

64بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسن سوادي مايح300958

ي جلعوط139152
ر

65بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد تاغ

ي430512 66بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحيدر محمد ناج 

67بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرلؤي لطيف مدلول301014

68بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرباسم محمد محسن301493

69بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركاظم عباس عبد335378

70بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد جواد كريم301020

71بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركريم علي جبار334804

72بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمنصور وحيد عطية186864

73بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرظافر طالب عبدالشهيد217510

ر رحيم جي 300752 74بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير

75بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي رحيم علي335896

76بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرصادق عبدعلي بدر205967

77بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحيدر عدنان جاسم225018

78بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمهدي بعير عرنوص207424

ر فالح عتيق430722 79بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير

ر301442 80بكالوريوسالعباسية21654النجفذكررافد حميد عبدالحسير

81بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرماجد عبدالحمزة عباس430523

82بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرنبيل هادي جعفر171403

83بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرجاسم محمد جواد225089

84بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراكرم شهيد ديوان430617

85بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعبدالزهرة محسن شخير224840



ر229434 86بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرناجح فالح حسير

ر عجزان186796 87بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي عبدالحسير

88بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمرتضر ناظم شعالن171575

ي وناس217695
89بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرفالح راضر

90بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد فرهود عبدزيد217616

91بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرصالح مهدي شاكر537129

92بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحسن جواد عبد537228

93بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحيدر عيدان جواد224994

94بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي سوادي مايح186798

95بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرنجاح شاكر محمد434277

96بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد طه عباس207432

97بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحيدر هادي خادم430655

98بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمالك جاسم محمد207434

99بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرهيثم رسن مردان430678

100بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد سالم نعمة206341

101بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد فالح عتيق335092

102بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي خضير عبدعلي217477

103بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد عطوان حسن217631

104بكالوريوسالعباسية21654النجفذكربهاء فالح محسن180172

105بكالوريوسالعباسية21654النجفذكروسام راهي حسون219017

106بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرباسم حميد عبدالحر300287

107بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحليم ذياب علي335216

ر عبدالرزاق مزعل515135 108بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير

109بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعقيل عامر هالل205921

110بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد بدر مصيلخ172609

111بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي جالوي عبيد205909

112بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد حسن مهدي206906

113بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسن عبدالكاظم محمد537166

114بكالوريوسالعباسية21654النجفذكروليد جواد كاظم186728

115بكالوريوسالعباسية21654النجفذكروسام كريم كامل335153

116بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعالء كريم عبد205917

ر شهيد متعب217982 117بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير

118بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي عباس جاسم224739

119بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعبدالخالق عباس جاسم430464

120بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرجميل طعمة محمد225083

121بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحسان عبداالمير علي132658

122بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسن رحيم جي 131025

123بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي صبيح جبار205888

ر ابراهيم334932 124بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد حسير

125بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعباس حسون ظاهر205951

126بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعقيل عبدالكاظم علي186814

127بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي صادق عبدمسلم139003

128بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرفارس كاظم شياع186784

129بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرنسوم رزاق كاظم171380

ر كاظم217534 130بكالوريوسالعباسية21654النجفذكررائد محمدحسير

ر هادي عبد180088 131بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير

ي180741
132بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحيدر كريم شانر



133بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد عطية سلمان181101

134بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمقداد دوي    ج شنان229486

135بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرنزار عبدالرضا مهنا186740

ي جي 430654
136بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعماد شمخر

137بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرهشام عادل حسن207411

138بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحامد تركي راهي334900

139بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرناجح مهدي حسن334835

ر عيىس محمد180097 140بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير

141بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرليث حمد كامل434289

142بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرفؤاد سالم البوسودة334760

143بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعباس عبدالرسول مطرود179895

ر شاكر عزيز122428 144بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير

145بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرايمن عبدالسالم هاشم180196

146بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرضياء رحيم مخيف434314

 علي دحام300325
ر 147بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير

ر131035 148بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسان جواد حسير

149بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي رحيم موس139004

150بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركريم شي    ح كريم430752

151بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمدحسن فالح محمد537258

152بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد حمزة عبيس226899

153بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمصطفر هاشم احمد335131

154بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمهند جاسم صالح171470

ر كريم كاظم206239 155بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير

ر300643 ي ياسير 156بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمسلم مير

157بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمرتضر رعد عبداالمير171598

158بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحيدر عبدالكريم عباس180080

159بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحيدر صبار كاظم206230

160بكالوريوسالعباسية21654النجفذكروالء عبدزيد مسير301002

161بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعباس فاضل موس537105

162بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركاظم عبدالرضا سعدون186765

ر ابراهيم430686 163بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحمزة حسير

ي غايب430623
ر
164بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد وق

ي430355
165بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرسمير ناهي ماضر

166بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعمار محمد مسير138972

167بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي فالح مهدي217493

168بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرستار جبار نارص334883

169بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعقيل حميد عبد217496

170بكالوريوسالعباسية21654النجفذكررضا عبدالحسن عزاوي300978

171بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد علوان جبار537183

172بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمثنر كاظم عبدالرضا430608

173بكالوريوسالعباسية21654النجفذكروسام مرتضر محمد218902

174بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركوثر عبداالمير حسن300653

175بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد نعيم لبة172463

176بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعقيل كاظم عبدزيد537198

ي205957
177بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرصفاء شعيل راضر

ي206300
ر
178بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراكرم جبار كاق

179بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركرار عباس كاظم217672



180بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد مراد عبدزيد186752

181بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد عبدالزهرة مطلب206328

182بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحافظ حمود ذهيب180151

183بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي هادي جبار430747

184بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرقاسم عبدالكاظم محمد537187

185بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركرار حاتم طاهر217408

186بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمهند عباس عبدالحسن537270

187بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرثائر جبار عبيد430706

ي جاسم335126 188بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرقضي مير

189بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحيدر محمد ساجت180067

190بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراياد حسن كزار301281

191بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركاظم حسن سوادي186767

192بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسن خالد عبدعلي180134

193بكالوريوسالعباسية21654النجفذكروليد سلمان سلطان335527

194بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي قاسم محمد186792

ر430691 195بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد حمزة حسير

196بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد علي حارس334838

ر537373  هادي عبدالحسير
197بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمصطفر

198بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد تركي عطيه430590

199بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرنجاح فاضل دويعر535014

ي300372
200بكالوريوسالعباسية21654النجفذكروعد محمد راضر

201بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرامجد خليل عبدزيد180998

202بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرسجاد سالم حميد430681

203بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد سالم حميد430599

204بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرفارس عدنان عبود217420

ر عطية345084 205بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد حسير

206بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعالء طالب جبار537237

207بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمود دايخ جدوع171622

ر هادي171811 208بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركرار حسير

209بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرامير عبدالزهره كتاب131120

210بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركرار جواد عبد171833

211بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمدباقر سالم حميد430642

212بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرصاحب امانة محمد224878

213بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي عبدالرزاق محمد434346

214بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرهشام كاظم يوسف186733

215بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرقائد عبدالزهرة كاظم171853

216بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمنتظر رزاق وهاب430644

ر فاضل موس226570 217بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير

218بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرواثق عبيد محمد301469

219بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد حمزة عبدزيد180230

220بكالوريوسالعباسية21654النجفذكررائد حسن عبداالمير335081

221دبلومالعباسية21654النجفذكرسالم باقر عبيد139050

222دبلومالعباسية21654النجفذكرمرتضر سمير صبار300597

223دبلومالعباسية21654النجفذكرعلي جواد عواد186893

ر186782 224دبلومالعباسية21654النجفذكرفاضل حميد عبدالحسير

225دبلومالعباسية21654النجفذكرحاكم جفات متعب180145

226دبلومالعباسية21654النجفذكركريم عبدزيد كاظم300885



227دبلومالعباسية21654النجفذكرحيدر كاظم منعم217939

228دبلومالعباسية21654النجفذكرسعدي مصليخ جواد335034

229دبلومالعباسية21654النجفذكرعبدالحسن عبداالمير سلمان515115

ر301047 230دبلومالعباسية21654النجفذكرحازم محمد حسير

231دبلومالعباسية21654النجفذكرعقيل عبدعلي جابر301218

ر شبيب مصيخ300952 232دبلومالعباسية21654النجفذكرحسير

233دبلومالعباسية21654النجفذكررضا جالب عواد300629

234دبلومالعباسية21654النجفذكرحسن عبداالمير علي335317

235دبلومالعباسية21654النجفذكرحمزة يوسف لفته130902

236دبلومالعباسية21654النجفذكرلواء منديل حمزاوي217396

237دبلومالعباسية21654النجفذكركاظم جبار عبدالمهدي515139

238دبلومالعباسية21654النجفذكرلواء محمد صاحب300399

239دبلومالعباسية21654النجفذكرباقر بدر مصبلخ180184

240دبلومالعباسية21654النجفذكرعلي محمود علي206401

241دبلومالعباسية21654النجفذكرنسيم نبهار مردان186739

242دبلومالعباسية21654النجفذكررزاق جاسم محمود434321

ي334768
243دبلومالعباسية21654النجفذكرمازن كريم شانر

244دبلومالعباسية21654النجفذكرعلي ياش جابر138982

245دبلومالعباسية21654النجفذكرموحان تكليف هادي334825

246دبلومالعباسية21654النجفذكرميثم عبدنور ذرب207423

247دبلومالعباسية21654النجفذكرعلي حميد سلمان186802

ر206335 248دبلومالعباسية21654النجفذكراحمد عبد عبدالحسير

249دبلومالعباسية21654النجفذكراحمد كاظم منعم180224

250دبلومالعباسية21654النجفذكرنزار محمد عبيس171383

ر186760 251دبلومالعباسية21654النجفذكرماجد حميد عبدالحسير

ر خادم217469 252دبلومالعباسية21654النجفذكرعلي عبدالحسير

253دبلومالعباسية21654النجفذكرفاضل هادي خادم224702

254دبلومالعباسية21654النجفذكرعماد عامر هالل186876

255دبلومالعباسية21654النجفذكرسالم يحنر وداي430671

256دبلومالعباسية21654النجفذكراحمد عبدمسلم صالح131186

257دبلومالعباسية21654النجفذكراحمد عبدهللا حسن300763

258دبلومالعباسية21654النجفذكرطاهر محيسن عبدالكاظم180374

259دبلومالعباسية21654النجفذكرمحمد جواد كاظم218953

ي حسن224765
260دبلومالعباسية21654النجفذكرعلي راضر

261دبلومالعباسية21654النجفذكرجعفر عباس جيثوم434234

ر180798 ر جواد حسير 262دبلومالعباسية21654النجفذكرحسير

263دبلومالعباسية21654النجفذكرعلي عواد كاظم335116

264دبلومالعباسية21654النجفذكرعباس علي فاضل515142

 علي حميد130973
ر 265دبلومالعباسية21654النجفذكرحسير

ر محسن عالوي226505 266دبلومالعباسية21654النجفذكرحسير

267دبلومالعباسية21654النجفذكربهاء مالك هادي225096

268دبلومالعباسية21654النجفذكرحيدر علي محل225012

ر205989 269دبلومالعباسية21654النجفذكرسعيد غانم حسير

270دبلومالعباسية21654النجفذكرمحمد عبدالحمزة كاظم218969

ي434243
271دبلومالعباسية21654النجفذكرعلي واصف راضر

272دبلومالعباسية21654النجفذكراياد عباس محيسن430455

273دبلومالعباسية21654النجفذكرمنشد غالب شنان218952



ر محمود132582 274دبلومالعباسية21654النجفذكراحمد حسير

275دبلومالعباسية21654النجفذكررحيم عبدزيد هالل180061

276دبلومالعباسية21654النجفذكركطران حايف غزاي217402

277دبلومالعباسية21654النجفذكررائد هادي محمد217531

278دبلومالعباسية21654النجفذكررياض فالح محسن300966

279دبلومالعباسية21654النجفذكرثائر جري يوسف217546

ر186818 280دبلومالعباسية21654النجفذكرعبدمسلم نارص عبدالحسير

281دبلومالعباسية21654النجفذكرقاسم جالوي عبيد186773

يف عزوز180482 282دبلومالعباسية21654النجفذكرسالم شر

283دبلومالعباسية21654النجفذكرحيدر محسن فرهود430527

 علي224773
ر 284دبلومالعباسية21654النجفذكرعلي حسير

285دبلومالعباسية21654النجفذكرعقيل جاسم محمد217501

286دبلومالعباسية21654النجفذكرشحان عبدالكاظم عبد224912

287دبلومالعباسية21654النجفذكرعقيل احمد محسن224802

288دبلومالعباسية21654النجفذكرسمير عبد كايم179985

289دبلومالعباسية21654النجفذكرجاسم شي    ح كريم226801

ر حاتم224794 290دبلومالعباسية21654النجفذكرعالء حسير

ر جاهل جبار335098 291دبلومالعباسية21654النجفذكرحسنير

292دبلومالعباسية21654النجفذكرسالم جابر كاظم434345

293دبلومالعباسية21654النجفذكرصالح هادي جاسم205963

294دبلومالعباسية21654النجفذكرناجح كاظم جفات537277

295دبلومالعباسية21654النجفذكريونس هادي عبد186726

296دبلومالعباسية21654النجفذكرماهر صالح عبدالحسن537368

297دبلومالعباسية21654النجفذكرزيد جهادي اسماعيل224956

298دبلومالعباسية21654النجفذكرحيدر مالك عبداالمير301008

299دبلومالعباسية21654النجفذكرصباح مهدي جريو217518

300دبلومالعباسية21654النجفذكرمصطفر فالح حسن186746

301دبلومالعباسية21654النجفذكرصالح نوري غاوي179945

302دبلومالعباسية21654النجفذكرمجيد حميد عبد537264

303دبلومالعباسية21654النجفذكراياد حسن عباس131094

304دبلومالعباسية21654النجفذكرباقر كاظم موس131089

305دبلومالعباسية21654النجفذكراحمد كريم كاظم131175

ة217490 ر 306دبلومالعباسية21654النجفذكرعلي جميل حمير

307دبلومالعباسية21654النجفذكراحمد هادي شاكر335138

308دبلومالعباسية21654النجفذكرمحسن سلمان فدعم218947

309دبلومالعباسية21654النجفذكرصادق سوادي مايح224871

310دبلومالعباسية21654النجفذكرمحمد طعمة شبل218973

311دبلومالعباسية21654النجفذكرزيدون مهدي رحيم224944

312دبلومالعباسية21654النجفذكرعلي لطيف احمد186790

313دبلومالعباسية21654النجفذكرياش حيدر عذافة335398

314دبلومالعباسية21654النجفذكرايمن حمزة تاية334848

315دبلومالعباسية21654النجفذكرباسم محمد ظاهر217566

ر430660 316دبلومالعباسية21654النجفذكرحسام حاتم حسير

317دبلومالعباسية21654النجفذكربشير سالم محمد434376

318دبلومالعباسية21654النجفذكرعبدالحميد عدنان حاتم224849

319دبلومالعباسية21654النجفذكراثير فليح زوير300340

320دبلومالعباسية21654النجفذكريوسف منصور لفته537274



321دبلومالعباسية21654النجفذكرمناف عادل حسن186745

322دبلومالعباسية21654النجفذكراحمد غازي عبيد218042

323دبلومالعباسية21654النجفذكرعايد عفلوك مطر334866

324دبلومالعباسية21654النجفذكرسمير جندي بصيو534923

325دبلومالعباسية21654النجفذكراحمد عالوي حمزة300935

ر عبيد205987 326دبلومالعباسية21654النجفذكرسالم حسير

327دبلومالعباسية21654النجفذكرسالم راهي حسون515146

328دبلومالعباسية21654النجفذكرعادل خضر موس224854

329دبلومالعباسية21654النجفذكرجاسم عبدالعباس مهجج180169

330دبلومالعباسية21654النجفذكرابراهيم علي جهاد537113

331دبلومالعباسية21654النجفذكرعلي جبار شحان430701

332دبلومالعباسية21654النجفذكرجاسم حميد عبدالحر334998

333دبلومالعباسية21654النجفذكرسفير حسن سوادي206532

334دبلومالعباسية21654النجفذكرعقيل فالح مهدي434317

335دبلومالعباسية21654النجفذكراحمد حميد سلمان301016

336دبلومالعباسية21654النجفذكرحسن سالم محسن537146

337دبلومالعباسية21654النجفذكراحمد سالم موس430634

338دبلومالعباسية21654النجفذكراياد كريم كامل334976

339دبلومالعباسية21654النجفذكرنبيل سلمان داود229023

ي219071
340دبلومالعباسية21654النجفذكرمثنر محمد شونر

ر عليوي430393 341دبلومالعباسية21654النجفذكرحمزة عبدالحسير

342دبلومالعباسية21654النجفذكراحمد باسم محمد225240

343إعداديةالعباسية21654النجفذكربالسم حميد عبدالحر335493

344إعداديةالعباسية21654النجفذكرعرفان تكليف هادي139322

345إعداديةالعباسية21654النجفذكرمحمد طوير حمزة218971

346إعداديةالعباسية21654النجفذكرصادق جالب عواد139024

347إعداديةالعباسية21654النجفذكرحيدر ناهي عطشان131298

348إعداديةالعباسية21654النجفذكرعماد عناد مهدي207446

349إعداديةالعباسية21654النجفذكررياض حافظ جبار206217

350إعداديةالعباسية21654النجفذكرجاسم محمد حسن131066

351إعداديةالعباسية21654النجفذكرحيدر حسن سلمان335276

352إعداديةالعباسية21654النجفذكرباسم محمد عبدمسلم515108

353إعداديةالعباسية21654النجفذكرمحمد سالم حميد335565

354إعداديةالعباسية21654النجفذكرصالح حسن شاكر334960

1دكتوراهالعباسية21654النجفذكرمالك عباس جيثوم430596

2ماجستيرالعباسية21654النجفذكرمحمد عبدالعالي جاسم171634

ر حسن171757 3ماجستيرالعباسية21654النجفذكرليث حسير

4ماجستيرالعباسية21654النجفذكرعلي صبار كاظم335197

5ماجستيرالعباسية21654النجفذكرعباس علي دحام335145

ي جي 334941
6ماجستيرالعباسية21654النجفذكراحمد شمخر

 علي عبدالحر217540
ر 7ماجستيرالعباسية21654النجفذكرحسير

8بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد حميد حسن218954

9بكالوريوسالعباسية21654النجفذكروليد عدنان عبود218994

10بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحيدر عبدالحسن البوسودة515181

11بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد جبار عذاب430427

12بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركرار حيدر عذافة207508

13بكالوريوسالعباسية21654النجفذكروسام مالك كريم172019



ر عزيز عبدزيد130993 14بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير

ر عامر كريم180107 15بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير

ر335395 16بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرامير فاضل حسير

17بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد حميد حسن206345

ر555087 18بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد هاتف حسير

19بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد جواد حسن225231

ر محمد335077 20بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد حسير

21بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي عامر عبدالهادي430433

22بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرزين العابدين فاضل سلمان180636

23بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحيدر محمد عبدالرضا434292

24بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمرتضر عباس كشاش207427

ر186762 25بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركرار علي حسير

26بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد جواد علوان207433

27بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي عزيز جالوي217708

28بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحيدر عبدالرسول مطرود131316

29بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرنجاح صبار طوير207420

30بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد مهودي حمزة229079

31بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركرار كامل عبدالكاظم207438

32بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي فاضل عباس138992

33بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرسعد سليم كاظم224898

34بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد رسول ياش171664

35بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرهاشم كريم محمد186735

ر عالوي حمزة180103 36بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير

37بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسن فاضل جابر131617

38بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمهند علي اسود430542

39بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد ظاهر محسن430612

40بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرسجاد عبدالكاظم نجم206177

41بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد عيدان شنان206895

42بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرياش عبدعون محمد537133

43بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرامير حمزة مطلب180201

44بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعالء حياوي عبدزيد139308

45بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركرار صبار كاظم335122

46بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرامجد عبدالهادي جواد131130

47بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمرتضر سلمان عبدنور171591

48بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي عامر رشيد138999

ر محمد سلمان180112 49بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسنير

50بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمروة عزيز نارص207477

51بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرازهر عبدزيد لفته430467

52بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد كشاش غالي434285

53بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركاظم عبيد علي217413

54بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي عماد عبود217741

55بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرساجد احمد مهدي180019

56بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي عيدان نعمة138994

57بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمجتن  ابراهيم شبلي171699

58بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعباس رحيم حاكم335390

ر139119 59بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرخالد عبدعلي حسير

60بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرفالح حسن جواد186777



61بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد جاسم محمد131225

62بكالوريوسالعباسية21654النجفذكررحيم واجد محمد217915

63بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعرفان ثامر ابومحمد430537

64بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي جواد كاظم139288

65بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد كريم تركي301056

66بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرسالم كريم عزيز430530

67بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرقاسم محمدعلي هادي171863

ي186759
68بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرماجد محسن كانر

يف229163 69بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرياش عباس شر

70بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد فاضل رفاك217622

71بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرميثم موس فرهود186741

72بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعقيل فرحان كريدي139011

ر شحان171537  حسير
73بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمصطفر

74بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراسعد شهيد كامل434248

75بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرزيد قيض محمد180618

ر كامل قاب300928 76بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير

77بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرجبار عباس عبدالرضا131722

78بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمرتضر مطلب صالح301032

79بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركرار عقيل عبدعلي301679

80بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد عبدالكاظم عبيد515103

81بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرازهر حامد نجم430726

ر صبيح راهي537118 82بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسنير

83بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرشي  عامر صبار139391

84بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراكرم عبد الهادي جواد131138

ر عبدالكاظم139006 85بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي حسير

86بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد عبدالحسن عزاوي300989

87بكالوريوسالعباسية21654النجفذكررشيد عيدان جواد139084

88بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرجواد هادي سلمان300995

89بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحيدر كريم كامل217968

90بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرزين العابدين صادق حسن180642

91بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحيدر عبدالكاظم مري    ع434302

92بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد تركي جاسم186756

93بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي مهدي سلمان430625

94بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرنور فالح عبدالحسن171361

ر217513 95بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرضياء رزاق عبدالحسير

96بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد سليم رحيم171655

97بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرستار حامد عطية534976

98بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحيدر علي ثامر180072

ي132521
99بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد كاظم هوينر

100بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي ظاهر محسن300314

ي207487 101بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد علي خير

 عبدعلي186806
ر 102بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي حسير

ر عالوي محسن130988 103بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير

104بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي حميد حسون186804

105بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد شحان عبدالهادي301066

ي كباش180726 106بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرخليل لعين 

107بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعبدهللا جواد كاظم225582



ي139031
ر
108بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرشهاب احمد صاق

109بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي نعيم خرسان138984

ي180078
110بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحيدر عدنان راضر

111بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي عبدالزهرة سلمان537139

ر موس217572 112بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرايمن حسير

113بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد حياوي عبد300943

114بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسن عالوي حمزة206263

115بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد حميد حسون131202

116بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد عبدزيد لفته218047

117بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرضياء عبدالواحد جاسم217507

118بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعالء عبود كاظم139008

119بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد اركان عليوي515122

120بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي فليح علي186794

 علي اسود130964
ر 121بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير

122بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمصطفر مالك هادي172226

123بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي رحيم هادي300299

ي186788
ي منر 124بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي مير

125بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد يحنر محمد131164

126بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحبيب ظاهر حبيب225074

127بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركرار محمد علي335336

128بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرراهي منصور كريم434344

129بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرباسم حسن سعيد335006

ر كاظم534918 130بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركاظم حسير

131بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي باسم جهادي205913

132بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي عظيم مخي205887

133بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرهاشم جعفر كاظم186737

134بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمسلم حمزة عيىس514535

ي300848
ر
135بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمصطفر عباس صاق

136بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد حاكم جفات171688

137بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعباس محمد عبدالكاظم217808

138بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد يحنر علي131169

139بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراسامة عواد عاجل430569

140بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمنصور جي  شياع430423

ي335261
ر راضر 141بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرصفاء حسير

142بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرزيد فاضل موس139540

143بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرهاشم عدنان عبود219022

 محمد علي206735
ر 144بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسنير

ي جواد كاظم434379
145بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرهانر

146بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي حيدر زبالة430564

147بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرسامر سليم فاضل139757

148بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمثنر نجم كامل217663

149بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد عباس هادي537321

150بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرسلمان فاهم غايب334809

151بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسام حميد عباس434300

152بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمشتاق عبد نعمة430697

153بكالوريوسالعباسية21654النجفذكررضا صالح كاظم139080

154بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركرار طالب عبدالسادة335862



ر سعد جواد131008 155بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير

ي كريم206320 156بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد عبدالنن 

157بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرياش عمار عبدالكاظم171306

158بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي طالب ياش515162

ر عبداالمير217587 159بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرامير حسير

160بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحسان عبدالكاظم معضد206350

161بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي حسن هادي139281

ر207479 162بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمروة رحيم حسير

163بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد عبدالسالم عبدالسادة219064

164بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرسجاد علي جاسم217521

165بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرامير علي حميد131119

166بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراديب عبدالحسن صالح131160

ر مخيف537305 167بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرخليل امير

168بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمصطفر فاضل صاحب171521

169بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسام كاظم شناوة515166

170بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي رزاق فرحان186799

171بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرامير صبار كاظم335010

172بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد نجم عبيد534971

173بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرسالم جي  كاظم300619

174بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد فاضل مراد207428

ي عباس225135
175بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراياد راضر

176بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعباس خضير عباس179899

177بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرواثق جابر هاتف171335

178بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسن عبدمسلم هادي180114

179بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمصطفر عاد محمد554977

 علي غاوي130957
ر 180بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير

181بكالوريوسالعباسية21654النجفذكربارق حمزة عبد217568

182بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركرار جعيط مكطاف207511

ر كاظم عبدالحر180786 183بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير

184بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعباس علي حمزة430584

185بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركاظم عدنان مخي224678

ي جي 205891
186بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي شمخر

ر عبيد عطية130998 187بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير

188بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرجعفر سجاد سوادي180161

 محمد علي171494
189بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمصطفر

190بكالوريوسالعباسية21654النجفذكروهاب احمد جاسم171319

191بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمرتضر سالم عبدزيد514576

192بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرزيد حاكم مخي224951

193بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرانور رزاق عبدوش300760

194بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعقيل جواد غياض139311

195بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرهشام مالك كريم514546

196بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمصطفر حاتم عسكر434349

197بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي عبدالرحيم محسن139268

198بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرريسان حميد عبيد139078

199بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرزياد عبدالزهرة ظاهر139070

ر عبادي كحط225056 200بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير

201بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحاتم حايف غزاي180158



ر موس جالب130909 202بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير

203بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمصطفر احمد عبادي171542

204بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحيدر علي حسن335311

205بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد رحيم موس132559

206بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمنتظر مهدي بعير229030

207بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي عبدالرزاق عبدالعباس224730

208بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحيدر عباس محسن554805

209بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمرتضر رحيم طعيس171606

210بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرجواد كاظم هادي300972

211بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد هادي خادم335810

ر عادل غانم514787 212بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير

213بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركريم صبار عبد171791

214بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرذوالفقار محمدعلي ياش217538

215بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحيدر فالح نعمة226187

ر138988 216بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي مكي عبدالحسير

217بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرسيف محمد جندي224887

218بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعمار عبدمسلم هادي217461

219بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرليث لؤي عبداالمير207437

220بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد نعيم خرسان335025

221بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعباس برهي مظلوم217824

222بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد حمزة عبدزيد172581

ر كاظم139277 223بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي حسير

224بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمسلم فالح محمد219106

ي171671
ر راضر 225بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد حسير

226بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي كاظم غياض205884

227بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراثير فاضل عبدالزهرة138965

228بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرجاسم عبد نعمه434308

229بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرامير سلمان ابولوخة335271

230بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد عبدالحر عبدزيد171640

231بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرليث فاضل صاحب171747

ر محمد217417 232بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرقاسم حسير

233بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرضياء باقر حمود179924

234بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركرار حميد فرمان217404

235بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرزين العابدين علي كاظم430636

236بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمهند جواد علي171436

237بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحيدر والي كزكوز130885

238بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد جواد كاظم225217

239بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعباس كاظم موس139018

240بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعقيل هادي سلمان300907

241بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي رضا شوين217471

242بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرامير ستار لفته132174

243بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمنتظر محمد جاسم334889

244بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد عامر عبدالهادي430626

245بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد غالب عثمان217624

246بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركرار علي حسن171798

ر عبداليمة224789 247بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعالء عبدالحسير

ر206243 ر عبدالكاظم ياسير 248بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير



249بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعادل حميد محسن335447

250بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرامير غالب عثمان217579

251بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي سلمان كريم205896

252بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمخلد عباس شدهان300557

253بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمشتاق جبار هاشم430551

254بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرقائد هادي محمد224686

255بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرقيس سالم عبد207439

ر هادي جبار226409 256بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير

257بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرسجاد لطيف محمود180000

258بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد عباس جلو207489

259بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعقيل كاظم حياوي430664

260بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسام عيدان نعمة131047

261بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد منصور شوين217611

262بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمثنر حاتم مايح217394

263بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرفرحان هاشم شاكر430547

264بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرامير شحان عبدالكاظم218022

265بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرفاضل عدنان عبود217429

266بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراسعد علي محمد217594

267بكالوريوسالعباسية21654النجفذكررائد عماد حسون514516

268بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرهيثم نوري فيصل228997

269بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحيدر يحنر محمد226063

 علي حسن537300
ر 270بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرتحسير

271بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد قاسم حميد229085

272بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي جميل احمد224782

 كريم تركي430553
273بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمرتضر

274بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرجالل عيىس عمران131700

275بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسن منصور عبدالساده206741

276بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركرار جواد كاظم171825

277بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركاظم جاسم عبادي186768

278بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمقداد عباس هادي171488

279بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي حسن كاظم335037

ي عباس186811 280بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعالء ناج 

281بكالوريوسالعباسية21654النجفذكريحنر كريم محمد186727

282بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرضياء عبد كديىمي179916

283بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي عزيز جواد430449

284بكالوريوسالعباسية21654النجفذكروليد كمال جهادي537370

285بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد خليل مهدي207494

ر171719 286بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمثنر شامر حسير

287بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسن خضير عباس180119

288بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعقيل حمزة كاظم186816

289بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرنهاد صباح موس535106

290بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرطاهر كاظم عباس180399

ر131213 291بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد جبار حسير

292بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسن هادي محمد206247

293بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركريم منصور عبدالسادة171777

294بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرهاشم حيدر كاظم207415

295بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرامجد عبدالعالي جاسم206292



296بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرتكريم علي عبود131070

297بكالوريوسالعباسية21654النجفذكراحمد عدنان محيسن334894

298بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرزاهر عمران حنتوت206212

299بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمرتضر نوماس عبدمسلم430573

300بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعلي ظاهر محسن186888

301بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرازهر خضير عباس206867

302بكالوريوسالعباسية21654النجفذكركرار عدنان كامل217415

303بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرباقر خضير سالم430375

304بكالوريوسالعباسية21654النجفذكروائل منصور عبيد207409

305بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحمد غالب جبار334912

306بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرعماد عباس عواد138979

307بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرقاسم صالح هادي300604

308بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرذوالفقار فرحان عباس180717

309بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمنتظر محمد جاسم186744

310بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسن سلمان عبدنور131017

311دبلومالعباسية21654النجفذكرمثنر طالب عبد555158

312دبلومالعباسية21654النجفذكرعلي عبدالكاظم هادي515097

313دبلومالعباسية21654النجفذكرمحمد سعد حسن537361

314دبلومالعباسية21654النجفذكرعلي عقيل عبدعلي430369

315دبلومالعباسية21654النجفذكرعباس حسن علوان300894

ر كحيط متعب130914 316دبلومالعباسية21654النجفذكرحسير

ر محمد300389 317دبلومالعباسية21654النجفذكرجالل حسير

318دبلومالعباسية21654النجفذكرحسن نوماس عبدمسلم131013

 مكي نجم515148
ر 319دبلومالعباسية21654النجفذكرحسير

320دبلومالعباسية21654النجفذكرسعد فرهود عبدزيد430532

ر عبد فاضل131464 321دبلومالعباسية21654النجفذكرحسير

322دبلومالعباسية21654النجفذكراحمد عالوي حسن535136

323دبلومالعباسية21654النجفذكرجبار عبدالكريم عبدالرضا335106

324دبلومالعباسية21654النجفذكرحسن فاظل كاظم217543

325دبلومالعباسية21654النجفذكرقيس جواد عبود186770

326دبلومالعباسية21654النجفذكرعباس عالوي باروخ217819

ر خادم172160 327دبلومالعباسية21654النجفذكرمقداد عبدالحسير

328دبلومالعباسية21654النجفذكرعلي عبدالعباس مهجج206421

ر131488  سامي حسير
ر 329دبلومالعباسية21654النجفذكرحسير

330دبلومالعباسية21654النجفذكرعلي زيد حسن217776

331دبلومالعباسية21654النجفذكرحمزة عبود مخي226362

332دبلومالعباسية21654النجفذكرامير عبدالجواد كاظم334858

333دبلومالعباسية21654النجفذكرابراهيم نعمة عباس334878

334دبلومالعباسية21654النجفذكرامير عبدالزهرة برك180983

335دبلومالعباسية21654النجفذكرياس رحيم عبد186842

336دبلومالعباسية21654النجفذكرجواد كاظم هادي131055

337دبلومالعباسية21654النجفذكرطارق مزهر نعمان179907

غام ظاهر حبيب139346 338دبلومالعباسية21654النجفذكررصر

339دبلومالعباسية21654النجفذكرزيد حيدر كاظم206208

340دبلومالعباسية21654النجفذكرعلي وليد عبدهللا186786

ر عليوي138978 341دبلومالعباسية21654النجفذكرعمار حسير

342دبلومالعباسية21654النجفذكرحمزة مهدي مزعل434296



343دبلومالعباسية21654النجفذكرعالء عبداالمير حمادي186813

344دبلومالعباسية21654النجفذكرمروان كتاب عبيد171570

345دبلومالعباسية21654النجفذكرزيد عبدالوهاب ديوان335351

346دبلومالعباسية21654النجفذكراحمد عادل شطنان225192

ي229094
ر
347دبلومالعباسية21654النجفذكرمحمد حسن صاق

348دبلومالعباسية21654النجفذكرحيدر عسكر سالم226211

349دبلومالعباسية21654النجفذكرجعفر كاظم مجهول131058

350دبلومالعباسية21654النجفذكرحيدر حسن سوادي217962

351دبلومالعباسية21654النجفذكرمؤمل جعفر لفته172069

ي218967
352دبلومالعباسية21654النجفذكرمحمد عالوي شمخر

353دبلومالعباسية21654النجفذكرعلي طالب حميد224754

354دبلومالعباسية21654النجفذكرحسن مجيد جاسم537251

355دبلومالعباسية21654النجفذكراحمد جبار سلمان131205

ر نارص139271 356دبلومالعباسية21654النجفذكرعلي حسير

357دبلومالعباسية21654النجفذكربشار كاظم صالح131083

358دبلومالعباسية21654النجفذكرمقتدى محمد مظلوم207469

ر186747 359دبلومالعباسية21654النجفذكرمسلم سعد حسير

360دبلومالعباسية21654النجفذكرذوالفقار رزاق طرنان534932

361دبلومالعباسية21654النجفذكرعبدالكاظم شحان عبدالكاظم179886

362دبلومالعباسية21654النجفذكرعقيل مجيد حميد430684

363دبلومالعباسية21654النجفذكرمرتضر مناضل كاظم171581

ي180056
364دبلومالعباسية21654النجفذكرزيد عالوي شمخر

365دبلومالعباسية21654النجفذكرسهيل كريم حمزة217866

366دبلومالعباسية21654النجفذكرعمار حسن عبدالسادة139214

هللا172244  حامد خير
367دبلومالعباسية21654النجفذكرمصطفر

368دبلومالعباسية21654النجفذكرجعفر جابر جعفر430383

369دبلومالعباسية21654النجفذكرعبدهللا سعد علي430619

370دبلومالعباسية21654النجفذكرمصطفر كاظم يوسف171516

371دبلومالعباسية21654النجفذكراكرم غالب عثمان218026

372دبلومالعباسية21654النجفذكركرار علي ثامر430520

373دبلومالعباسية21654النجفذكرعلي عبدهللا عباس434347

ر عبدالزهرة جواد131004 374دبلومالعباسية21654النجفذكرحسير

375دبلومالعباسية21654النجفذكرمهدي سالم هالل171482

376دبلومالعباسية21654النجفذكركرار حسن سوادي335626

377دبلومالعباسية21654النجفذكرعبدالحسن محمد لفته217792

ي537292
378دبلومالعباسية21654النجفذكركرار كريم شانر

379دبلومالعباسية21654النجفذكرعباس غايب نارص225637

380دبلومالعباسية21654النجفذكرعيىس حاكم عيىس537364

381دبلومالعباسية21654النجفذكرحسن محمد حسون206259

382دبلومالعباسية21654النجفذكرسالم شحان كزار534910

383دبلومالعباسية21654النجفذكرعماد عزيز جواد217466

384دبلومالعباسية21654النجفذكراحمد كريم سلمان206315

385دبلومالعباسية21654النجفذكرطارق عزيز عبدزيد139020

386دبلومالعباسية21654النجفذكرامير حسن علوان225143

387دبلومالعباسية21654النجفذكرعقيل رشاد علي225555

388دبلومالعباسية21654النجفذكرحسام محمد موس217996

 علي عبدزيد131420
ر 389إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسير



ر محمود يحنر131740 390إعداديةالعباسية21654النجفذكربنير

391إعداديةالعباسية21654النجفذكرايوب عبدالرضا مهنا180189

392إعداديةالعباسية21654النجفذكركرار حيدر ناهي434357

393إعداديةالعباسية21654النجفذكروليد بخيت سلطان186729

ر سوادي335994 394إعداديةالعباسية21654النجفذكرمقتدى حسير

395إعداديةالعباسية21654النجفذكراحمد حيدر جواد181156

396إعداديةالعباسية21654النجفذكرجواد حمزة عباس434287

397إعداديةالعباسية21654النجفذكراحمد جاسم محمد181173

398إعداديةالعباسية21654النجفذكرماهر قحطان منعم186757

399إعداديةالعباسية21654النجفذكرنور سمير عبد171369

ر طالب سعيد206275 400إعداديةالعباسية21654النجفذكربنير

ر يحنر محمد534926 401إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسير

ر554722  علي عبدالحسير
402إعداديةالعباسية21654النجفذكرمصطفر

403إعداديةالعباسية21654النجفذكرمقتدر شحان عبدالكاظم172178

ي فاضل554737
404إعداديةالعباسية21654النجفذكرعلي راضر

ر جاسم171680 405إعداديةالعباسية21654النجفذكرمحمد حسير

406إعداديةالعباسية21654النجفذكرعيىس عبدالستار طالب217714

ر434323 407إعداديةالعباسية21654النجفذكرصادق فاهم عبدالحسير

408إعداديةالعباسية21654النجفذكرعلي يوسف سالم186880

ر حاتم كاظم131562 409إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسير

410إعداديةالعباسية21654النجفذكرعلي محسن حبيب434227

411إعداديةالعباسية21654النجفذكرعلي ناجح عبدالعظيم207529

412إعداديةالعباسية21654النجفذكرعلي احمد جاسم139295

413إعداديةالعباسية21654النجفذكرحيدر علي جاسم217947

 والي كزكوز180084
ر 414إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسير

415إعداديةالعباسية21654النجفذكرزيد رحيم عبدزيد217895

416إعداديةالعباسية21654النجفذكرايمن صباح صالح226850

417إعداديةالعباسية21654النجفذكراحمد عطية جواد131185

ر سالم موس206722 418إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسير

419إعداديةالعباسية21654النجفذكرحيدر رزاق وهاب180758

ر كانون171613 420إعداديةالعباسية21654النجفذكرمرتضر حسير

ي علي غاوي218923
421إعداديةالعباسية21654النجفذكرهانر

422إعداديةالعباسية21654النجفذكرزيد عبدالكاظم كامل534980

423إعداديةالعباسية21654النجفذكرزيد علي محمد555169

424إعداديةالعباسية21654النجفذكرعباس يوسف سالم180326

425إعداديةالعباسية21654النجفذكرمجتن  خزعل جميل172700

ي514651 426إعداديةالعباسية21654النجفذكرزيد زهير ناج 

ر عبد نعمة334950 427إعداديةالعباسية21654النجفذكربنير

428إعداديةالعباسية21654النجفذكرعقيل عكار كاظم335654

429إعداديةالعباسية21654النجفذكرمحمد شفاء ديلي171648

430إعداديةالعباسية21654النجفذكرمهند محسن عبدالسادة335708

431إعداديةالعباسية21654النجفذكركاظم يحنر علي229536

 علي جاسم226639
ر 432إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسير

433إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسن حياوي عبدزيد217988

434إعداديةالعباسية21654النجفذكرامجد علي محمد535244

435إعداديةالعباسية21654النجفذكرعلي حمزة عبد335732

436إعداديةالعباسية21654النجفذكراكرم عادل نارص132443



437إعداديةالعباسية21654النجفذكرعلي حسن علي205906

438إعداديةالعباسية21654النجفذكررياض رزاق عبدزيد434351

439إعداديةالعباسية21654النجفذكرمحمدعلي نارص حمود229073

 سامي عبود131477
ر 440إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسير

441إعداديةالعباسية21654النجفذكراثير كاظم جبار514623

442إعداديةالعباسية21654النجفذكرعلي نعمة عباس139247

443إعداديةالعباسية21654النجفذكرمرتضر صبار كاظم335962

444إعداديةالعباسية21654النجفذكرمالك هادي حسن171738

445إعداديةالعباسية21654النجفذكرزيد رحيم عبدالكاظم434279

446إعداديةالعباسية21654النجفذكرميثم محمد مهدي171430

ي جي 218017
447إعداديةالعباسية21654النجفذكرامير شمخر

448إعداديةالعباسية21654النجفذكرمهند احمد حمزة171477

449إعداديةالعباسية21654النجفذكريوسف حسن عبدالزهرة171964

450إعداديةالعباسية21654النجفذكراحمد عزيز نارص434241

451إعداديةالعباسية21654النجفذكرعلي هادي خادم225511

452إعداديةالعباسية21654النجفذكرامير حمزة عيىس132226

453إعداديةالعباسية21654النجفذكرزيد محمد طاهر139530

454إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسن علي محمد180808

455إعداديةالعباسية21654النجفذكرسالم حياوي عبدزيد139410

456إعداديةالعباسية21654النجفذكرمسلم عيدان نعمة434261

457إعداديةالعباسية21654النجفذكرامجد شهيد كامل434246

458إعداديةالعباسية21654النجفذكرامير بشير حميد180206

459إعداديةالعباسية21654النجفذكرمحمد محسن عبداالمير554829

460إعداديةالعباسية21654النجفذكرمرتضر عبدالهادي جواد172435

461إعداديةالعباسية21654النجفذكرامير علي هادي535102

462إعداديةالعباسية21654النجفذكرمحمد حسن زغير335459

463إعداديةالعباسية21654النجفذكراحمد قاسم سوادي131177

464إعداديةالعباسية21654النجفذكرمتنظر مهدي هادي434319

465إعداديةالعباسية21654النجفذكريوسف سالم فلوح171939

466إعداديةالعباسية21654النجفذكرمصطفر جعفر لفته554827

467إعداديةالعباسية21654النجفذكرعلي عبدهللا كاظم186884

468إعداديةالعباسية21654النجفذكرعلي عبدالحسن محمد217773

469إعداديةالعباسية21654النجفذكرخضير عباس محمد335826

ي131863 470إعداديةالعباسية21654النجفذكرباقر محسن ناج 

471إعداديةالعباسية21654النجفذكرزيد رزاق فرحان180649

472إعداديةالعباسية21654النجفذكرزياد عيىس سوادي301296

473إعداديةالعباسية21654النجفذكرمنتظر جفات عليوي172112

474إعداديةالعباسية21654النجفذكرحيدر سلمان سلطان217972

475إعداديةالعباسية21654النجفذكرمحمد كاطع محمد186754

476إعداديةالعباسية21654النجفذكرسامر جميل طعمة180531

477إعداديةالعباسية21654النجفذكرعلي سعيد غزاي206429

 علي اسماعيل534938
ر 478إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسير

479إعداديةالعباسية21654النجفذكرمنتظر نصير واصف515185

480إعداديةالعباسية21654النجفذكرعلي جمعة عطية434260

ي225608 481إعداديةالعباسية21654النجفذكرعباس مهدي خير

482إعداديةالعباسية21654النجفذكرسيف ثامر فلوح217854

483إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسن لؤي عبداالمير226721



484إعداديةالعباسية21654النجفذكرسيف علي ظاهر180456

485إعداديةالعباسية21654النجفذكراحمد حمزة عباس218059

486إعداديةالعباسية21654النجفذكرسعد علي جالوي301509

487إعداديةالعباسية21654النجفذكرعمار عباس عبدالحسن138975

488إعداديةالعباسية21654النجفذكركاظم حمزة عبيد207512

489إعداديةالعباسية21654النجفذكرمحمد هادي عبدزيد434288

اوى139055 490إعداديةالعباسية21654النجفذكرسجاد حسن مير

491إعداديةالعباسية21654النجفذكراسامة عامر هالل206846

ر ستار لفته434282 492إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسير

493إعداديةالعباسية21654النجفذكرامير حسن حمزة131126

494إعداديةالعباسية21654النجفذكرعامر ظاهر محسن206473

ر334874 495إعداديةالعباسية21654النجفذكرمنذر عبدزيد حسير

496إعداديةالعباسية21654النجفذكرعباس حيدر شالكة180342

497إعداديةالعباسية21654النجفذكرميثم كاظم عبدالرضا229457

498إعداديةالعباسية21654النجفذكرمسلم عقيل جبار335045

499إعداديةالعباسية21654النجفذكرزيد عبدالسجاد عبدنور535263

500إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسن ظاهر حبيب225067

501إعداديةالعباسية21654النجفذكرمحمد عباس خشان186868

502إعداديةالعباسية21654النجفذكراحمد رضا عبيد132537

 علي عزيز226612
ر 503إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسير

504إعداديةالعباسية21654النجفذكرمحمدباقر فالح محمد430711

ر كاظم عبود535197 505إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسير

506إعداديةالعباسية21654النجفذكرصادق فائز صادق537307

507إعداديةالعباسية21654النجفذكرمحمود تركي عطية335423

508إعداديةالعباسية21654النجفذكرمحمد عالوي محسن171629

509إعداديةالعباسية21654النجفذكرعلي كريم صالح225531

510إعداديةالعباسية21654النجفذكرعلوان حسون علوان186900

511إعداديةالعباسية21654النجفذكرحيدر عقيل عبدعلي335879

512إعداديةالعباسية21654النجفذكرنارص حمزة علي434238

513إعداديةالعباسية21654النجفذكرسجاد عبدالحسن عبداالمير514613

514إعداديةالعباسية21654النجفذكرمحمد مسلم محمد207483

515إعداديةالعباسية21654النجفذكرعبدهللا رزاق غزاي180309

516إعداديةالعباسية21654النجفذكروسام محمد موس229317

517إعداديةالعباسية21654النجفذكرحامد تركي عطية335771

518إعداديةالعباسية21654النجفذكراحمد ابراهيم عبيد180234

519إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسون حميد حسون131590

ر عبدمسلم هادي131435 520إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسير

521إعداديةالعباسية21654النجفذكرليث رعد سوادي172734

522إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسن عبدالهادي عليوي335871

523إعداديةالعباسية21654النجفذكرغيث فاضل صاحب207518

524إعداديةالعباسية21654النجفذكرايمن مالك هادي180905

525إعداديةالعباسية21654النجفذكراحمد عسكر سالم434370

526إعداديةالعباسية21654النجفذكرامير محسن لفته132015

527إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسن جاسم محمد131679

528إعداديةالعباسية21654النجفذكرسجاد جاهل جبار535275

529إعداديةالعباسية21654النجفذكرمحمد مايح تركي301580

ر225651 530إعداديةالعباسية21654النجفذكرطاهر كريم عبدالحسير



531إعداديةالعباسية21654النجفذكرخالد جي  حمد434305

532إعداديةالعباسية21654النجفذكرخضر عبيد عطية535124

533إعداديةالعباسية21654النجفذكراحمد حسن عبدالسادة132614

534إعداديةالعباسية21654النجفذكرامير فرحان كريدي132039

ر حيدر صبار226673 535إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسنير

536إعداديةالعباسية21654النجفذكرنائل محمود يحنر172054

537إعداديةالعباسية21654النجفذكرعلي حياوي جواد515159

ر حمد180516 538إعداديةالعباسية21654النجفذكرسجاد حسير

ر335476 539إعداديةالعباسية21654النجفذكرعلي حيدر حسير

540إعداديةالعباسية21654النجفذكرعلي جميل رهيف434276

 علي منصور430714
ر 541إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسير

542إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسن دوي    ج حسن335362

543إعداديةالعباسية21654النجفذكرمحمد علي ثامر172494

544إعداديةالعباسية21654النجفذكرسجاد حميد مظلوم139439

ر434354 545إعداديةالعباسية21654النجفذكرسجاد نارص عبدالحسير

546إعداديةالعباسية21654النجفذكرصادق مهدي حمزة206523

ر217733 547إعداديةالعباسية21654النجفذكرعلي كاظم حسير

548إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسن داخل كاظم131630

549إعداديةالعباسية21654النجفذكرمحمد كشاش غالي430622

550إعداديةالعباسية21654النجفذكررافت علي عبدالسادة217930

551إعداديةالعباسية21654النجفذكرعلي محمد كاظم434268

552إعداديةالعباسية21654النجفذكرامير ساجت محمد206787

ر محسن131883 553إعداديةالعباسية21654النجفذكرباقر حسير

ر430396  علي عبدالحسير
ر 554إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسير

555إعداديةالعباسية21654النجفذكراكرم صدام كريم434303

556إعداديةالعباسية21654النجفذكرمصطفر لفته محسن219091

557إعداديةالعباسية21654النجفذكراحمد غانم فاهم206875

558إعداديةالعباسية21654النجفذكرامير صاحب حمزة132126

559إعداديةالعباسية21654النجفذكراحمد سالم كاظم225209

560إعداديةالعباسية21654النجفذكرمحمد كاظم شناوة219114

561إعداديةالعباسية21654النجفذكرمحمد رضا جاسم171659

562إعداديةالعباسية21654النجفذكرمحمد عباس جبير229504

563إعداديةالعباسية21654النجفذكرمرتضر محمد بدر171588

564إعداديةالعباسية21654النجفذكرعقيل جليل علي206448

565إعداديةالعباسية21654النجفذكرغيث محسن مجهول537297

566إعداديةالعباسية21654النجفذكرمجتن  طاهر محسن218941

ر ناجح محمد535084 567إعداديةالعباسية21654النجفذكرامير

568إعداديةالعباسية21654النجفذكرحارث محسن طعمة226762

569إعداديةالعباسية21654النجفذكرمحمد عماد عبداالمير335924

ر محمد شلتاغ226476 570إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسير

ر عبيد205900 571إعداديةالعباسية21654النجفذكرعلي حسير

 علي ياش130929
ر 572إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسير

573إعداديةالعباسية21654النجفذكرمهند فرهود عبدزيد301408

574إعداديةالعباسية21654النجفذكرعلي مالك هادي186882

575إعداديةالعباسية21654النجفذكراحمد عباس مهدي430744

576إعداديةالعباسية21654النجفذكرمصطفر عقيل جعيط171530

577إعداديةالعباسية21654النجفذكراحمد عبدالزهرة محسن181120



578إعداديةالعباسية21654النجفذكرياش عماد عامر186837

ر301235 579إعداديةالعباسية21654النجفذكريوسف علي حسير

580إعداديةالعباسية21654النجفذكرمصطفر محمد كريم172202

581إعداديةالعباسية21654النجفذكرمصطفر كريم حاتم430386

582إعداديةالعباسية21654النجفذكرزيد احمد ثامر335957

583إعداديةالعباسية21654النجفذكرعبدهللا ثامر علي224832

ر434343 584إعداديةالعباسية21654النجفذكرفاروق فاضل حسير

ي131780
ر محمد شونر 585إعداديةالعباسية21654النجفذكربنير

586إعداديةالعباسية21654النجفذكراحمد عباس جبير131197

587إعداديةالعباسية21654النجفذكرعلي ناهض فنداوي514699

588إعداديةالعباسية21654النجفذكراكرم كريم جودة181049

589إعداديةالعباسية21654النجفذكرمثنر هادي عنجور171709

590إعداديةالعباسية21654النجفذكرضياء حاكم كريم224641

591إعداديةالعباسية21654النجفذكرمثنر صدام كريم434355

592إعداديةالعباسية21654النجفذكرزيد علي عبدالحر434272

593إعداديةالعباسية21654النجفذكرمهند فاروق عزاوي434373

ر عباس جلو217979 594إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسير

595إعداديةالعباسية21654النجفذكرزين العابدين مالك هادي180629

596إعداديةالعباسية21654النجفذكراحمد عبد الهادي جواد131191

597إعداديةالعباسية21654النجفذكركرار سمير صبار336001

ر206702 ر فرحان حسير 598إعداديةالعباسية21654النجفذكرحسير

599إعداديةالعباسية21654النجفذكرمنتظر عباس عالوي172089

600إعداديةالعباسية21654النجفذكرمنتظر عبدالحمزة كاظم301177

601إعداديةالعباسية21654النجفذكرمحمد رياض حسن218944

ر حمد206781 602إعداديةالعباسية21654النجفذكربدر حسير

603إعداديةالعباسية21654النجفذكرسالم خضير سالم434381

604إعداديةالعباسية21654النجفذكرايمن راهي حايف180955

605بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرخضير عباس خضير139112

ر كاظم ابولوخة130925 606بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرحسير

607بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرايهاب كاظم صالح430474

608بكالوريوسالعباسية21654النجفذكرمحسن رياح ليلو301598

609دبلومالعباسية21654النجفذكرحسن جهادي ذياب131031

ي هادي171393
610دبلومالعباسية21654النجفذكرنزار تف 

611دبلومالعباسية21654النجفذكراحمد هاشم احمد301071

612دبلومالعباسية21654النجفذكررسول جابر كزار139090

613دبلومالعباسية21654النجفذكرفالح حسن عبدالكاظم207440

614دبلومالعباسية21654النجفذكرمحمد مهنا كاظم430480

615دبلومالعباسية21654النجفذكرعدنان كاظم وداي186911

616دبلومالعباسية21654النجفذكرساجد عباس حسن139057

617دبلومالعباسية21654النجفذكرحسن لفته مظلوم335088

618دبلومالعباسية21654النجفذكرسلمان لفته عبدهللا139048

619إعداديةالعباسية21654النجفذكرجبار شحان محمد514691

620إعداديةالعباسية21654النجفذكرعلي جاسم عبيد217782

621إعداديةالعباسية21654النجفذكرطالب سعيد حران224863

622إعداديةالعباسية21654النجفذكرتايه هادي جاسم335546

623إعداديةالعباسية21654النجفذكرصباح سلمان سلطان139376

ي شطنان206762 624إعداديةالعباسية21654النجفذكرحاكم راج 



625إعداديةالعباسية21654النجفذكرعدنان رحيم جي 186916

626إعداديةالعباسية21654النجفذكرعقيل فاضل عطية139013

627إعداديةالعباسية21654النجفذكرعماد شاكر سلمان300580

628إعداديةالعباسية21654النجفذكرعيىس جعفر عبد139192

ي وناس172635
629إعداديةالعباسية21654النجفذكرمحسن راضر

630إعداديةالعباسية21654النجفذكرعلي عبدزيد تومان139265

1بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىزينب حمودي حسن217527

نضال غالي يوسف186857
2بكالوريوسالعباسية21654النجفأننى

ر مهدي207436 3بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىليل حسير

ي206191
4بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىساهرة مهدي راضر

ر515156 5بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىسيناء حميد عبدالحسير

6بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىنادية يحنر محمد229406

7بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىبتول عراك فليح131087

8بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىغصون جاسم ظاهر217438

9بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىرحاب جعفر صادق535114

10بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىانعام خضير شخير335844

11بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىحنان حمد عبدزيد206236

12بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىشيماء جابر سلمان537109

13بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىسالمة رحيم فرحان514671

14بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىنوال عبدالرزاق عبدالعباس207416

15بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىمنال حسن جهاد229064

16بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىنهاد جميل جابر218929

17بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىمروة صباح نعمة537317

18بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىامال فرحان حسن430651

19بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىهناء عبد احمد207410

ميسم محمدعلي عبود171425
20بكالوريوسالعباسية21654النجفأننى

21بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىزهراء حسن عبدالشهيد158719

22بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىشيماء صباح نعمة179954

23بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىاالء كريم عبد181018

24بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىايفان عامر هالل225114

25بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىزينه مهدي عبيد335439

ر حليم حسن434263 26بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىياسمير

27بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىافاق عبدالهادي كاظم206828

ان موس جواد186836 28بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىنير

ر جعفر554728 29بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىمنال حسير

ي224971
30بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىرقية كاظم حسونر

31بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىاشاء حسن كاظم218033

32بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىشكرية كاظم علوان139032

33بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىرواء رزاق مراد430638

34بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىامل صاحب مالك217590

ر برهان180674 35بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىزهراء حسير

غفران علي محمود207442
36بكالوريوسالعباسية21654النجفأننى

37بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىمها عباس جاسم218959

ميسم حسن علي335690
38بكالوريوسالعباسية21654النجفأننى

39بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىرقية حسن عبد334840

40بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىنضال فاضل لفته218931

41بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىعلياء عبدمسلم جدوع139237



42دبلومالعباسية21654النجفأننىوفاء راهي حسون555175

43دبلومالعباسية21654النجفأننىتركية عبدالهادي محسن226838

ر515151 44دبلومالعباسية21654النجفأننىاالء حميد عبدالحسير

45دبلومالعباسية21654النجفأننىاحالم فالح حسن515171

46دبلومالعباسية21654النجفأننىزينب محمد صالح139503

ة حميدي حمزة207466 47دبلومالعباسية21654النجفأننىمنير

48دبلومالعباسية21654النجفأننىسناء لفته متعب205981

49دبلومالعباسية21654النجفأننىنغم غايب عودة207418

50دبلومالعباسية21654النجفأننىنهلة كريم صالح229010

51دبلومالعباسية21654النجفأننىمريم حمزة كاظم171555

52دبلومالعباسية21654النجفأننىزينب شهيد كاظم224938

زمن سامي جاسم139074
53دبلومالعباسية21654النجفأننى

54دبلومالعباسية21654النجفأننىشذى غانم جفات334830

ى عبدالحسن البوسودة206279 55دبلومالعباسية21654النجفأننىبرسر

وفاء عبدعلي مرزه515174
56دبلومالعباسية21654النجفأننى

57دبلومالعباسية21654النجفأننىغفران عداي صاحب207443

58دبلومالعباسية21654النجفأننىعتاب سند ضاجي224812

59دبلومالعباسية21654النجفأننىغيداء جاسم عطية138970

60دبلومالعباسية21654النجفأننىفراق هالل عزوز217428

ر محمد مسير334843 61دبلومالعباسية21654النجفأننىياسمير

62دبلومالعباسية21654النجفأننىالهام عزيز نارص206295

63دبلومالعباسية21654النجفأننىرقية كريم كاظم180704

64دبلومالعباسية21654النجفأننىبيداء صباح مطرود206989

65دبلومالعباسية21654النجفأننىساجدة علوان حسن217524

ي218921 66دبلومالعباسية21654النجفأننىوسن حاكم راج 

رواء عبدالعالي مظهر300858
67دبلومالعباسية21654النجفأننى

68دبلومالعباسية21654النجفأننىسهام رحيم هادي205978

69دبلومالعباسية21654النجفأننىفاطمة عناد مهدي217424

70دبلومالعباسية21654النجفأننىحميدة جاسم محمد300293

ر335373 فاطمة علي عبدالحسير
71دبلومالعباسية21654النجفأننى

 عبدعلي180028
ر 72دبلومالعباسية21654النجفأننىزينة حسير

73دبلومالعباسية21654النجفأننىامال ابراهيم محمد226883

ايمان علي ديلي206284
74دبلومالعباسية21654النجفأننى

75دبلومالعباسية21654النجفأننىهدير باسم صالح537323

76دبلومالعباسية21654النجفأننىازهار عبدمسلم عباس206311

77دبلومالعباسية21654النجفأننىاخالص عبدالرضا سعدون217605

78دبلومالعباسية21654النجفأننىاسماء باسم مجهول206306

79دبلومالعباسية21654النجفأننىوصال سلمان كريم434318

80دبلومالعباسية21654النجفأننىنور حمزة لفته218926

81دبلومالعباسية21654النجفأننىهديل محسن برهان186846

82إعداديةالعباسية21654النجفأننىهدى صالح مهدي186850

83إعداديةالعباسية21654النجفأننىرباب سليم جي 300304

84إعداديةالعباسية21654النجفأننىمروة فاضل موس171562

85إعداديةالعباسية21654النجفأننىنور رياض حافظ229003

ر خالد محمد335939 1ماجستيرالعباسية21654النجفأننىبنير

2ماجستيرالعباسية21654النجفأننىزينب مهدي حمزة224929

3ماجستيرالعباسية21654النجفأننىسارة كاظم عباس180007



4ماجستيرالعباسية21654النجفأننىشفاء شهيد ديوان334967

5ماجستيرالعباسية21654النجفأننىاشاء عالوي حسن537312

6بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىنورهان خزعل جميل207460

7بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىفاطمة لطيف احمد186780

8بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىثمر حسن عبيد430412

9بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىزهراء محمد طاهر139549

10بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىمنال عدنان محيسن434256

11بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىنهاد سلمان كاظم537288

12بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىافراح كاظم جفات300353

13بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىمريم محمد بدر186750

14بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىنجالء جليل عبدالحسن229351

15بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىزهراء جواد كاظم224964

16بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىاشاء كريم مزهر180220

17بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىسارة عباس جلو206198

جيهان علي هادي217998
18بكالوريوسالعباسية21654النجفأننى

19بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىشاب محمد عبيس139418

ي فاضل180043
20بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىزينب راضر

21بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىحوراء عبداالمير سوادي131352

22بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىزينب منصور شوين180544

23بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىامواج محسن مرزوك206799

24بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىخمائل محمد مرهون139106

25بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىدعاء ظاهر عسل334948

ر درويش300671 26بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىسارة امير

ميالد علي وحيد335205
27بكالوريوسالعباسية21654النجفأننى

هجران محمدعلي يحنر207455
28بكالوريوسالعباسية21654النجفأننى

29بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىدعاء محسن ابراهيم139095

ر ابوعطرة139065 30بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىزينب عبدالحسير

31بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىلمياء محمد جبار171768

32بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىاالء فرحان عبدالكاظم181032

ي سوادي335055
وق سانر 33بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىشر

ر سالم جاسم218900 34بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىياسمير

ر139092 35بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىرحاب رحيم حسير

36بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىزهراء عبدالمحمد كاظم300363

37بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىداليا حاكم جفات139104

38بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىزينب فاضل مزهر180565

39بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىرؤى محسن عبدالسادة139627

40بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىشذى يوسف مجيد139035

41بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىراوية يحنر محمد335102

42بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىهدى مازن حسن171339

43بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىنور سالم عبدالكاظم171376

44بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىغدير نجم كامل121995

45بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىمروة باسم محمد172408

46بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىبان عامر هالل225110

47بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىلمياء محسن عبادي172754

48بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىابتهال عبدالرزاق عبدالعباس206918

49بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىرسل كاظم عليوي430762

ر محمد225181 50بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىافراح حسير



51بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىمروة نوري عطاهللا172383

52بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىاري    ج احمد خضير335794

53بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىرفل مظفر جميل206616

ر217556 ر لفته حسير 54بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىبنير

55بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىنبا عبدالحر عبدزيد171409

ر139019 ة جواد حسير 56بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىظهير

ي206222
57بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىدعاء مهدي راضر

مروة علي كاظم430417
58بكالوريوسالعباسية21654النجفأننى

59بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىانوار طعمة محسن131097

60بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىانعام شحان ابوالرووس131108

 علي335249
ر 61بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىاسيل حسير

ر هويدي224695 62بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىفاطمة عبدالحسير

63بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىمروة حمد كامل430581

64بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىشفاء عبدالسادة مخيف430451

65بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىهبةهللا محمد مظلوم207456

66بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىرشا عزيز نارص301308

ق فاضل سلمان300915 67بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىاستي 

68بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىوداد عيدان نعمة171326

69بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىانتظار عبدالرضا سعدون131115

70بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىابتهال محمد طوير206354

71بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىمروة اكرم حمزة218960

72بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىدعاء عادل محمد139098

73بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىبشائر باسم مجهول131079

74بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىنورة باسم محمد171358

75بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىشهباء حسن عبيد430405

ر جليل عبدالحسن206276 76بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىبنير

77بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىحوراء جليل عبدالحسن225039

78بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىمريم وحيد عطشان172304

79بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىافراح هادي عبدالسادة131149

80بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىاوراس جاسم حسن206286

81بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىغفران غايب نارص224721

82بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىحنان محمد حسون206685

ر186732 83بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىوالء صادق عبدالحسير

84بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىسمية حسن عبدالسادة139039

85بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىنادية حسن جهاد171414

اسمهان علي محمد131150
86بكالوريوسالعباسية21654النجفأننى

87بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىوجدان يحنر علي430668

ر سالم جاسم226243 88بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىحنير

ي171354
89بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىهبة عالوي شمخر

90بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىزينب كريم عبدالمهدي206205

91بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىمروة عادل فلوح207425

92بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىابتسام حيدر موس218066

ر179980 93بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىشهد اياد حسير

94بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىوجدان رزاق عباس218905

ر صالح مهدي206672 95بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىحنير

ر عبد334805 96بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىرحاب حسير

97بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىميادة حميد عبدزيد335508



98بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىمنتىه اركان سكر334815

االء علي عواد131135
99بكالوريوسالعباسية21654النجفأننى

100بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىاتكال عبدالرزاق عبدالعباس225254

101بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىزهراء جميل ابراهيم180683

رسل علي محمود224979
102بكالوريوسالعباسية21654النجفأننى

103بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىمها عادل حسن186860

104بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىختام شهيد كاظم139115

105بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىفاطمة عالوي حسن534936

106بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىفاتن حمزة عبيد138968

ر كاظم يوسف206232 107بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىحنير

108بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىمنال هادي محمد229055

عبير مهدي علي139014
109بكالوريوسالعباسية21654النجفأننى

110بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىزهراء فاهم حسن334904

ي180968
ة عبدالزهرة راضر 111بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىامير

هللا حسن334929 112بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىافراح خير

113بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىهدى فاضل عبداالمير207413

114بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىشيماء حمزة عبدالواحد139030

115بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىساالر عدي نذير139478

116بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىزينب فؤاد كامل434293

117بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىسارة صباح نعمة224917

118بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىبيداء شهيد كاظم131073

119بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىافراح حميد كاظم206813

120بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىابتسام عثمان عباس430632

121بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىغيداء عماد عبود186785

شهرزاد علي محمد179960
122بكالوريوسالعباسية21654النجفأننى

123بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىمريم حيدر موس218972

124بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىزينب ستار ذرب206558

125بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىغفران محمد موس217433

ر534943 126بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىشهد حيدر حسير

127بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىزهراء عبود عيدان139590

128بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىبيداء كريم عبد430443

129بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىغصون محسن عكال301395

130بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىندى فاضل نعمة194895

ر عارف434341 131بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىزهراء حسير

132بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىاسيل جبار كاظم180211

133بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىرواء احمد محمد139639

134بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىايهاب محمد سلمان131926

135بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىسحر عامر عبدالهادي430630

136بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىشى فالح كاظم205992

ي335084
137بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىوسن عالوي شمخر

138بكالوريوسالعباسية21654النجفأننىزهراء احمد رضا206592

139دبلومالعباسية21654النجفأننىميعاد حاكم فرهود207421

140دبلومالعباسية21654النجفأننىزينب عبداالمير يوسف224933

141دبلومالعباسية21654النجفأننىهدى حميد جندي430378

142دبلومالعباسية21654النجفأننىرحاب خرسان ابوجالي139663

143دبلومالعباسية21654النجفأننىرحاب حامد ذرب206644

144دبلومالعباسية21654النجفأننىرقية رحيم محمد206220



ر عالوي206660 145دبلومالعباسية21654النجفأننىخديجة حسير

146دبلومالعباسية21654النجفأننىزهراء هادي صالح206576

147دبلومالعباسية21654النجفأننىلبنر اسماعيل كلل515130

148دبلومالعباسية21654النجفأننىخديجة اركان عليوي515127

149دبلومالعباسية21654النجفأننىيرسى جاسم جفات207451

هللا229029 150دبلومالعباسية21654النجفأننىمها موس خير

151دبلومالعباسية21654النجفأننىاسيل فارس كاظم132500

152دبلومالعباسية21654النجفأننىسبا عايد عفلوك334863

153دبلومالعباسية21654النجفأننىزهراء قاسم محمد139564

154دبلومالعباسية21654النجفأننىتغريد رحيم محمد206271

155دبلومالعباسية21654النجفأننىاحالم حسون علوان225248

ر حسن300869 156دبلومالعباسية21654النجفأننىرقية حسير

ر131402  علي حسير
ر 157دبلومالعباسية21654النجفأننىحنير

158دبلومالعباسية21654النجفأننىاشاء عبود كاظم181060

159دبلومالعباسية21654النجفأننىزهراء فالح طعمة139575

زهراء علي عواد139579
160دبلومالعباسية21654النجفأننى

161دبلومالعباسية21654النجفأننىنغم حسن مسير207419

162دبلومالعباسية21654النجفأننىاالء عبدزيد نارص335412

163دبلومالعباسية21654النجفأننىكوثر موحان تكليف186871

164دبلومالعباسية21654النجفأننىضخ عبدهللا كاظم180429

165دبلومالعباسية21654النجفأننىكروان عدنان كاظم186761

166دبلومالعباسية21654النجفأننىعهود محسن طوير207445

167إعداديةالعباسية21654النجفأننىغسق قحطان عدنان207525

168إعداديةالعباسية21654النجفأننىعبير غانم غافل139336

169إعداديةالعباسية21654النجفأننىسارة عبدالزهرة محسن225736

ق احمد رحيم535168 170إعداديةالعباسية21654النجفأننىاستي 

ي226016
ر رياض كانر 171إعداديةالعباسية21654النجفأننىريفير

ر جبار عبيد131826 172إعداديةالعباسية21654النجفأننىبنير

ر534958 173إعداديةالعباسية21654النجفأننىزهراء حيدر حسير

ر عمار عبدالكاظم225103 174إعداديةالعباسية21654النجفأننىبنير

175إعداديةالعباسية21654النجفأننىشهد غانم غافل139382

176إعداديةالعباسية21654النجفأننىورود عباس خشان207453

177إعداديةالعباسية21654النجفأننىفاطمة خليل ابراهيم434298

178إعداديةالعباسية21654النجفأننىرحاب رضا محمود180710

179إعداديةالعباسية21654النجفأننىزينة مراد عباس335434

180إعداديةالعباسية21654النجفأننىخديجة رزاق فرحان180730

181إعداديةالعباسية21654النجفأننىبراء صادق ابراهيم180180

علياء فاضل علي207526
182إعداديةالعباسية21654النجفأننى

ر محمد كاظم434265 183إعداديةالعباسية21654النجفأننىبنير

184إعداديةالعباسية21654النجفأننىسارة عماد عامر139485

185إعداديةالعباسية21654النجفأننىسماهر عمار كتاب217881

ر شبيب301421 186إعداديةالعباسية21654النجفأننىبيداء حسير

187إعداديةالعباسية21654النجفأننىرقية سعيد كريم139649

188إعداديةالعباسية21654النجفأننىنور هادي جاسم219042

189إعداديةالعباسية21654النجفأننىزينب حميد عبدزيد139069

هللا139613 190إعداديةالعباسية21654النجفأننىزهراء حامد خير

ر139429 ي عبدالحسير 191إعداديةالعباسية21654النجفأننىسحر صي 



192إعداديةالعباسية21654النجفأننىنرسين ناظم صحن219052

193إعداديةالعباسية21654النجفأننىغفران محمد مظلوم207521

194إعداديةالعباسية21654النجفأننىزينب فاضل رفاك217890

هبة علي عبدالسادة171349
195إعداديةالعباسية21654النجفأننى

196إعداديةالعباسية21654النجفأننىكوثر سعيد حسن172778

197إعداديةالعباسية21654النجفأننىزهراء محمد صاحب225833

198إعداديةالعباسية21654النجفأننىمريم عبداالمير عباس171550

199إعداديةالعباسية21654النجفأننىامنة فرحان عبدالكاظم301534

200إعداديةالعباسية21654النجفأننىشهد طالب سعيد205970

201إعداديةالعباسية21654النجفأننىبشائر قاسم عبدالكاظم434359

202إعداديةالعباسية21654النجفأننىزهراء حسن جميل139605

203إعداديةالعباسية21654النجفأننىهدباء جاسم حميد229337

204إعداديةالعباسية21654النجفأننىحميدة هادي محمد434281

ين عدنان عناد225676 205إعداديةالعباسية21654النجفأننىشير

ر225702 206إعداديةالعباسية21654النجفأننىسماح حسن حسير

ر مهدي430438 207إعداديةالعباسية21654النجفأننىبركات حسير

ي179995 208إعداديةالعباسية21654النجفأننىسلوى حاكم راج 

ي180439
ر
209إعداديةالعباسية21654النجفأننىشهالء احمد صاق

210إعداديةالعباسية21654النجفأننىنور محمد صاحب219035

ر ثائر شي    ح537162 211إعداديةالعباسية21654النجفأننىبنير

212إعداديةالعباسية21654النجفأننىحنان نارص عبدالعباس130895

ر335466 213إعداديةالعباسية21654النجفأننىغدير حيدر حسير

214إعداديةالعباسية21654النجفأننىزهراء عباس جلو217904

215إعداديةالعباسية21654النجفأننىهبه سعد حسن172032

216إعداديةالعباسية21654النجفأننىفرح سعد حسن139162

217إعداديةالعباسية21654النجفأننىفاطمة فؤاد كامل207514

218إعداديةالعباسية21654النجفأننىاية كامل تموم225123

219إعداديةالعباسية21654النجفأننىزينب محمد شلتاغ206202

220إعداديةالعباسية21654النجفأننىامنة محمد طه335357

221إعداديةالعباسية21654النجفأننىاالء محمد صاحب225175

ي محمد139102
222إعداديةالعباسية21654النجفأننىدعاء راضر

223إعداديةالعباسية21654النجفأننىكوثر خالد مالك172812

224إعداديةالعباسية21654النجفأننىرسل احمد رضا206630

225إعداديةالعباسية21654النجفأننىزينب علي عواد180572

حوراء علي جواد131341
226إعداديةالعباسية21654النجفأننى

227إعداديةالعباسية21654النجفأننىحوراء رعد كامل301368

228إعداديةالعباسية21654النجفأننىحنان جي  عبدالمحسن180773

229إعداديةالعباسية21654النجفأننىبلسم احمد فالح131077

230إعداديةالعباسية21654النجفأننىزهراء محمد عبداالمير225754

زهراء مايح تركي335615
231إعداديةالعباسية21654النجفأننى

232إعداديةالعباسية21654النجفأننىغيداء شهيد ديوان335585

233إعداديةالعباسية21654النجفأننىحوراء شاكر لفته225032

234إعداديةالعباسية21654النجفأننىفاطمة عواد عاجل139177

235إعداديةالعباسية21654النجفأننىزهراء عمار عبدالكاظم225985

236إعداديةالعباسية21654النجفأننىورود ثابت كهار301161

237إعداديةالعباسية21654النجفأننىماجدة عامر ذرب207504

238إعداديةالعباسية21654النجفأننىايات محسن رياح434284



239إعداديةالعباسية21654النجفأننىفاطمة رحيم حاكم335537

ر131941 240إعداديةالعباسية21654النجفأننىايثار نارص حسير

وفاق عقيل علي219001
241إعداديةالعباسية21654النجفأننى

242إعداديةالعباسية21654النجفأننىاالء حسن هالل300277

243إعداديةالعباسية21654النجفأننىانوار صباح عبد434312

244إعداديةالعباسية21654النجفأننىصابرين حسن عبد442076

245إعداديةالعباسية21654النجفأننىمالك فائق احمد172132

 ثامر علي225046
ر 246إعداديةالعباسية21654النجفأننىحنير

247إعداديةالعباسية21654النجفأننىزينب عبود عطية139517

ر139402 248إعداديةالعباسية21654النجفأننىسىه سعيد حسير

249إعداديةالعباسية21654النجفأننىدعاء كريم محمد430658

250إعداديةالعباسية21654النجفأننىرقية محمد كريم180693

251إعداديةالعباسية21654النجفأننىحوراء هادي مصيلخ335910

ر شناوة217851 252إعداديةالعباسية21654النجفأننىصابرين عير

253إعداديةالعباسية21654النجفأننىرحمة سعدي مصليح217920

254إعداديةالعباسية21654النجفأننىزهراء مسلم صاحب514559

255إعداديةالعباسية21654النجفأننىزهراء اركان عليوي514521

256إعداديةالعباسية21654النجفأننىاشاء حسن خضير430557

257إعداديةالعباسية21654النجفأننىشيماء رحيم عبودي139026

258إعداديةالعباسية21654النجفأننىايات حمزة يوسف131979

259إعداديةالعباسية21654النجفأننىسمية احمد جواد139041

فاتن سمير علي300609
260دبلومالعباسية21654النجفأننى

261دبلومالعباسية21654النجفأننىنادية كريم رحيم218938

262إعداديةالعباسية21654النجفأننىانعام جفات حبيب335017

263إعداديةالعباسية21654النجفأننىكواكب فاضل حمزة172843

264إعداديةالعباسية21654النجفأننىامل عيىس جاسم132284

ر21655النجفذكروسام كامل عبيد344042 1ماجستيرعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرنبيل عبود كاظم344229 2ماجستيرعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد عبداالمير عبيد131492 3ماجستيرعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعالء عبدالعباس مخيف532873 4ماجستيرعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراحمد فليح حسن165243 5دبلوم عاليعلي بن الحسير

ر ابوسودة عبود463271 ر21655النجفذكرحسير 6دبلوم عاليعلي بن الحسير

ر21655النجفذكركريم عبيد جلهام344132 7بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد عبدياش كاظم164512 8بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد عباس سعيد164661 9بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي عبداالمير عبدالعباس344052 10بكالوريوسعلي بن الحسير

ي120045
ر21655النجفذكرمكي عبدالكريم راضر 11بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعبدعلي مخيف عطشان442908 12بكالوريوسعلي بن الحسير

ي462037
ر21655النجفذكرموحان بخيت كماجر 13بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرصاحب نجيب جابر461946 14بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرقيس دحام جاسم344071 15بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد عبيد عباس515878 16بكالوريوسعلي بن الحسير

ي443124
ر21655النجفذكرعباس حسن شانر 17بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرغالب كاظم عليوي442952 18بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرناظم عودة خشان164571 19بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحيدر عبدالمهدي محمد461444 20بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعبدزيد كاظم نفط442981 21بكالوريوسعلي بن الحسير



ر21655النجفذكروهاب عبدالرزاق عبدعلي165375 22بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحيدر حاكم سلمان462008 23بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكررحيم لفته عفون514777 24بكالوريوسعلي بن الحسير

ي164646
ر21655النجفذكرعلي عباس ماضر 25بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحسن هادي عباس461950 26بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحيدر ابراهيم رحيم344238 27بكالوريوسعلي بن الحسير

ر461432 ر21655النجفذكراديب نارص حسير 28بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرصباح حسن عبار443034 29بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي هادي مجيد164673 30بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراكرم جواد عبدالزهرة443017 31بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي محسن عبدالكاظم164533 32بكالوريوسعلي بن الحسير

غام ناجح محمد461916 ر21655النجفذكررصر 33بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعالء جليل كريم463377 34بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرازهر تالي راهي462548 35بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعمار محسن عبدالكاظم131391 36بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرايهاب عبدالرزاق رسول442919 37بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرماهر رزاق حمود443011 38بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرقحطان عداي صاحب165400 39بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراسعد جبار عبيد164597 40بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد جميل جخم515141 41بكالوريوسعلي بن الحسير

ر طالب عبدزيد461698 ر21655النجفذكرحسير 42بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحسن عبود كاظم164520 43بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي دوهان علي165317 44بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرسيف رزاق محسن344215 45بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد عبدالحمزة كاظم120080 46بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد نعمان كاظم461546 47بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرراهي ابوسودة عبود462020 48بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراصيل جابر خنياب165428 49بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحمزة غضبان محسن122436 50بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي محمد شحان344204 51بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد علي عبدالحمزة461529 52بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعامر عبيسان شحان515072 53بكالوريوسعلي بن الحسير

 علي164631
ر ر21655النجفذكرعامر حسير 54بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراحمد عباس عبد164682 55بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرباسم علي عبدالساده442888 56بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرزياد عماد حسون164623 57بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحيدر علي عبدالحمزة165414 58بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحسن حمزة نعمة164608 59بكالوريوسعلي بن الحسير

ر درباش عبود461680 ر21655النجفذكرعبدالحسير 60بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكركامل درب ابوشكال550687 61بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحسن فالح محسن164563 62بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرامجد حميد حمزه120182 63بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي هادي شناوه165159 64بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعباس كاظم بخيت461984 65بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحسن كاظم تفاح202903 66بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعباس عبدالحسن عبد120103 67بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرامجد وسام عوده515781 68بكالوريوسعلي بن الحسير



ر21655النجفذكرنبيل عوده سلمان461634 69بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكركرار عبدالهادي عبداالمير165399 70بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرهشام فرحان فظل515865 71بكالوريوسعلي بن الحسير

ر122455 ر21655النجفذكرزيد عبدهللا حسير 72بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكركرار نوماس كني 462284 73بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراحمد عماد حسون462001 74بكالوريوسعلي بن الحسير

ر عداي صاحب120019 ر21655النجفذكرحسير 75بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحسام جفات جياد164585 76بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي عبدالزهرة صالح344217 77بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراحمد حسام صالح165424 78بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعالء جبار ناهي461598 79بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعالء محمد جواد132426 80بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد عبدالحسن عبدالزهرة164515 81بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرازهر عبدزيد يحنر541801 82بكالوريوسعلي بن الحسير

ر164562 ر عبود حسير ر21655النجفذكرحسير 83بكالوريوسعلي بن الحسير

 عبدالزهرة عبدعلي164611
ر ر21655النجفذكرحسير 84بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد شهيد كريم164518 85بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرياش محمد عبدياش443041 86بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعالء شاكر رابح202960 87بكالوريوسعلي بن الحسير

ر202177 ر21655النجفذكرعبدزيد ياش حسير 88دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحيدر سمر جلو120145 89دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحسن عبود شناوة165418 90دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكروسام هادي علي461962 91دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي عباس خليل131410 92دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعقيل جليل عبدعلي120125 93دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراحمد نعمة هادي461996 94دبلومعلي بن الحسير

ر هادي مجيد515209 ر21655النجفذكرحسير 95دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراثير فالح حسن122475 96دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرازهر جواد عبدالزهرة164593 97دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرطاهر رزاق جاسم535287 98دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرخضير عباس مايع122346 99دبلومعلي بن الحسير

ر عباس461663 ر21655النجفذكرسجاد عبدالحسير 100دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرجبار درباش عبود560454 101دبلومعلي بن الحسير

ر جريو122338 ر21655النجفذكرحيدر عبدالحسير 102دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرسمير سوادي زغير461954 103دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي رحيم حيدر131210 104دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي حميد صاحب131214 105دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعدنان عبدزيد جاسم462046 106دبلومعلي بن الحسير

ر علوان خشان165417 ر21655النجفذكرحسير 107دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحيدر عبدالزهرة كاظم515319 108دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحيدر تالي راهي463315 109دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراكرم عباس صي 463176 110دبلومعلي بن الحسير

ر ياش131495 ر21655النجفذكرحسن حسير 111دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرسيف سلمان كاظم463135 112دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرقاسم محمد شحان442929 113دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرامير حسن غالي542041 114دبلومعلي بن الحسير

ر344658 ر احمد ياسير
ر21655النجفذكرمعي  115دبلومعلي بن الحسير



غام ابراهيم عطية164671 ر21655النجفذكررصر 116دبلومعلي بن الحسير

ر122417 ر21655النجفذكررياض جي  هنير 117دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعبدالحسن محمد جبار462232 118إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعبدالسجاد عبدعلي حمزة164539 119إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد جاسم عبدالكاظم131248 120إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعبود كاظم بعير442962 121إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعطوان عبيد حمود164537 122إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعبداالمير جواد اسماعيل131833 1ماجستيرعلي بن الحسير

ر كليالن طاهر122322 ر21655النجفذكرحسير 2ماجستيرعلي بن الحسير

ر134546 ر21655النجفذكرمحمد كريدي عبدالحسير 3ماجستيرعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمرتضر ناجح جهادي131478 4بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرايام وسام عودة165421 5بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعبدهللا عبدالعباس عبدهللا462862 6بكالوريوسعلي بن الحسير

ر فالح مهدي122434 ر21655النجفذكرحسير 7بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراحمد عباس صي 164569 8بكالوريوسعلي بن الحسير

ي120302 ر21655النجفذكرماجد جواد مير 9بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكررياض نبيل عالج131870 10بكالوريوسعلي بن الحسير

غام ساجد جي 164541 ر21655النجفذكررصر 11بكالوريوسعلي بن الحسير

 علي طه122316
ر ر21655النجفذكرحسير 12بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحسن صالح حسن120152 13بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرقاسم زهير جهاد120121 14بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمود شاكر عباس165398 15بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكربهاء عامر زبالة131498 16بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكريم ناصح شنيور165087 17بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمهند ظاهر محسن131466 18بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد جاسم اسود165377 19بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرامير احمد عكش131736 20بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمصطفر احمد جواد535668 21بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعباس شعبان صاحب165223 22بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرياش عقيل سالم344253 23بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكركرار رحيم حمود344182 24بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرنبيل ابراهيم اوحيد131456 25بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراكرم جمال ديوان131768 26بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراحمد حسن غالي120093 27بكالوريوسعلي بن الحسير

ر جميل جخم122425 ر21655النجفذكرحسير 28بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحسام محمد عبدعلي133843 29بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحميد عشوان حمزة164614 30بكالوريوسعلي بن الحسير

ر خليل نجم131513 ر21655النجفذكرامير 31بكالوريوسعلي بن الحسير

ر صالح461582 ر21655النجفذكرجبار محمدحسير 32بكالوريوسعلي بن الحسير

ر بحلول344110 ر21655النجفذكرعلي حسير 33بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرابراهيم عزوز هادي131507 34بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد فرحان مدلول165347 35بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراسعد حسام صالح120032 36بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكركرار علي عبود164698 37بكالوريوسعلي بن الحسير

ر محمد فاهم462067 ر21655النجفذكرحسير 38بكالوريوسعلي بن الحسير

غام سعد عبدعلي164635
ر21655النجفذكررصر 39بكالوريوسعلي بن الحسير

ر131849 ر21655النجفذكرسيف احمد ياسير 40بكالوريوسعلي بن الحسير



ر21655النجفذكرمحمد عبدزيد ياش131487 41بكالوريوسعلي بن الحسير

ر عدنان ناهي122432 ر21655النجفذكرحسير 42بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي حمزة كاظم164644 43بكالوريوسعلي بن الحسير

ر عبدزيد202914 ر21655النجفذكراحمد حسير 44بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراسعد فاضل جواد131791 45بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرنوفل سالم عبيد133648 46بكالوريوسعلي بن الحسير

ر متعب164577 ر21655النجفذكرعلي حسير 47بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرباقر عبدالحسن محمد120030 48بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعالء محمد محسن515797 49بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحسن كاظم محمد133404 50بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراحمد رسول كاظم164568 51بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراحمد نعمان محمد120188 52بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمرتضر جميل حميد344220 53بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرهاشم محمد هبيل463282 54بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمنتظر عدنان ناهي133718 55بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي ظاهر محسن131196 56بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي عبيس مطلب165219 57بكالوريوسعلي بن الحسير

ر131395 ر21655النجفذكرعمار عبود حسير 58بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعبدالكريم جبار جاسم131822 59بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراحمد ناجح كردي131803 60بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراحمد عباس محمد120185 61بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي وهاب بخيت344118 62بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرزيد سجاد كاظم134503 63بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمفتخر تالي راهي165364 64بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكركرار صباح جابر344114 65بكالوريوسعلي بن الحسير

ر عبدالهادي عبداالمير120090 ر21655النجفذكرحسنير 66بكالوريوسعلي بن الحسير

م شحان164586 ر ر21655النجفذكراحمد محير 67بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرامجد عامر فضل120179 68بكالوريوسعلي بن الحسير

 علي جاسم164561
ر ر21655النجفذكرحسير 69بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرجاسم محمد هبيل461497 70بكالوريوسعلي بن الحسير

ر عبدهللا344192 ر21655النجفذكرنصير عبدالحسير 71بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرامير ابراهيم ضايع164600 72بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعدنان نعمة تركي131808 73بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحيدر محمد نجم164617 74بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراياد عدنان صاحب120097 75بكالوريوسعلي بن الحسير

ي395422
ر21655النجفذكررائد محمد راضر 76بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرامجد اياد حسون165426 77بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرغيث فالح شنيور164530 78بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي هادي موس164532 79بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحسن عبدزيد ياش122422 80بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرليث فالح شنيور164575 81بكالوريوسعلي بن الحسير

ر134451 ر21655النجفذكرصادق ثابت حسير 82بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي رزاق كريم120123 83بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرميثم صبخي كريم462902 84بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرامير علي عبود164566 85بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرقحطان عبدزيد جاسم131385 86بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي فرحان عبد165323 87بكالوريوسعلي بن الحسير



ر21655النجفذكراحمد مهدي حمود120184 88بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرامير حسن هادي131529 89بكالوريوسعلي بن الحسير

ي جازع120129 ر21655النجفذكرسيف حرن  90بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرماهر جي  عباس164523 91بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي كريم حاجم344644 92بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكروسام سعد جفات131425 93بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرظافر عبدالكريم نعمة134538 94بكالوريوسعلي بن الحسير

ر بناي165391 ر21655النجفذكرعلي حسير 95بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي جي  هبيل532874 96بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرجواد كاظم عبدزيد165235 97بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحسن كصاد محمد344095 98بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمسلم عواد حسون120050 99بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكركرار كريم جي 164525 100بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراحمد مسافر حاكم461402 101بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمصطفر ناظم عودة164496 102بكالوريوسعلي بن الحسير

ر عودة132455 ر21655النجفذكرعالء حسير 103بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي جليل محسن132245 104بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحسن فرحان عبد122424 105بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعامر رحيم جاسم164638 106بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراحمد محسن جاسم164588 107بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحسن راتب كاظم133804 108بكالوريوسعلي بن الحسير

ر515834 ر21655النجفذكرليث عباس شنير 109بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي حمزة مخيف515852 110بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمرتضر عبدالرزاق رسول120063 111بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي امحان كاظم461373 112بكالوريوسعلي بن الحسير

ر ماجد امانة120099 ر21655النجفذكرحسير 113بكالوريوسعلي بن الحسير

ق ناصح شنيور164564 ر21655النجفذكربير 114بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعالء زهير حبيب120225 115بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكركرار حسام صالح120105 116بكالوريوسعلي بن الحسير

ر هويدي صبار461615 ر21655النجفذكرحسير 117بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرغسان عداي صاحب120026 118بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد رحيم كاظم120081 119بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمصطفر حاكم زبالة461558 120بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراياد محمد طياح164602 121بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمصطفر كاظم عطية120046 122بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد عبدالحسن فاهم461326 123بكالوريوسعلي بن الحسير

ر461416 ر21655النجفذكركرار نارص حسير 124بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعماد عباس تومان165401 125بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد حبيب محمد463207 126بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي عبدالكاظم امانة131406 127بكالوريوسعلي بن الحسير

ر عبدهللا344179 ر21655النجفذكرامير عبدالحسير 128بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي حسام صالح131228 129بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمصطفر جواد عبدالزهرة164573 130بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعباس مجبل بديوي164579 131بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرصادق حمزة مهدي134439 132بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرليث شحان فضل131269 133بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكروالء عبد الزهرة طردي463367 134بكالوريوسعلي بن الحسير



ر462839 ر21655النجفذكرثامر محمد هنير 135بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي عباس مجهول131408 136بكالوريوسعلي بن الحسير

ر عبدالكاظم ياش122431 ر21655النجفذكرحسير 137بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي جميل راهي165404 138بكالوريوسعلي بن الحسير

م شحان120038 ر ر21655النجفذكروسام محير 139بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراحمد جميل جخم120186 140بكالوريوسعلي بن الحسير

ر حمزه كاظم122426 ر21655النجفذكرحسير 141بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرزيد سجاد ابراهيم134512 142بكالوريوسعلي بن الحسير

ر حمزة عبيد122286 ر21655النجفذكرحسير 143بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمصطفر جميل ياش164501 144بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكركرار شاكر كاظم131368 145بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي صباح حمود131203 146دبلومعلي بن الحسير

ر461364 ر21655النجفذكرعباس عبدمسلم عبدالحسير 147دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي كريم نور164536 148دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد حمزة عبداالئمه120082 149دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي سالم مظلوم344275 150دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراحمد يونس عبد131798 151دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراسامة عباس عبيد120176 152دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعبدالوهاب رزاق موس165405 153دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرسليم حاكم دوهان120130 154دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكركرار حياوي عبدزيد131377 155دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد كاظم جبار131481 156دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرباسم رزاق بخيت133909 157دبلومعلي بن الحسير

ي حمزة120096 ر21655النجفذكرحيدر مير 158دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكركرار عبدالكاظم عباس131367 159دبلومعلي بن الحسير

ر وناس165416 ر21655النجفذكرحيدر حسير 160دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمصطفر جليل عالج134554 161دبلومعلي بن الحسير

 هادي صي 164492
ر21655النجفذكرمصطفر 162دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمرتضر جواد عبدالزهرة164506 163دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد جابر عبدالسادة131261 164دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرامير كاظم خادم131517 165دبلومعلي بن الحسير

ر عواد شاكر131460 ر21655النجفذكرمهمير 166دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمصطفر محمد نجم462316 167دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرجعفر حميد فرحان133864 168دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمشتاق طالب نارص133773 169إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمؤمل ناظم عودة120282 170إعداديةعلي بن الحسير

ي هادي401147
ر
ر21655النجفذكرطاهر واق 171إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد احمد عباس122249 172إعداديةعلي بن الحسير

ر يوسف تومان122329 ر21655النجفذكرحسير 173إعداديةعلي بن الحسير

ر463401 ر21655النجفذكرمحمد حسن عبدالحسير 174إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي احمد محمد344655 175إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراحمد عبدالحمزة كطران463307 176إعداديةعلي بن الحسير

ر443142 ر21655النجفذكرمحمد عقيل حسير 177إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرامجد ناظم فرحان120346 178إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمصطفر قحطان ناهي463371 179إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرنزار شاكر عبدالزهرة164664 180إعداديةعلي بن الحسير

 حميد تركي165378
ر ر21655النجفذكرحسير 181إعداديةعلي بن الحسير



ر21655النجفذكراحمد حاجم محمد463353 182إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرشاكر عالء رزاق202178 183إعداديةعلي بن الحسير

ر164667  علي عبدالحسير
ر ر21655النجفذكرحسير 184إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحيدر سعد نعمان164559 185إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي كريم حسن165216 186إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمرتضر عباس عبد164504 187إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد جاسم ابراهيم131254 188إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحيدر نعمان محمد164676 189إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرتف  وسام هادي344159 190إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحسن علي هاشم515132 191إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعمار سلمان عبدالزهرة165328 192إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرسجاد صباح جابر164548 193إعداديةعلي بن الحسير

 حميد عبدعلي122295
ر ر21655النجفذكرحسير 194إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحيدر باسم كاظم164616 195إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرثائر عباس لفته133882 196إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرواثق زاهر حلبوص463318 197إعداديةعلي بن الحسير

 علي عبداالمير344659
ر ر21655النجفذكرحسير 198إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمسلم عقيل جبار344036 199إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحيدر سلمان وحيد344168 200إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمصطفر عبدنور كزار202908 201إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرزيد كاظم بخيت344612 202إعداديةعلي بن الحسير

ي462254 ر جبار حخ  ر21655النجفذكرحسير 203إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي غانم هاشم463345 204إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرفاضل عباس محمد344222 205إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرباقر فكر حسان131504 206إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي كصاد محمد344248 207إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحيدر خالد تركي165276 208إعداديةعلي بن الحسير

ر462196 ر21655النجفذكرزيد احمد ياسير 209إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمنتظر خليل حمزة133751 210إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرشاكر كاظم محمد463407 211إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمرتضر محمد جاسم443114 212إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرزيد حمزة عباس443136 213إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد رضا عبدعلي344651 214إعداديةعلي بن الحسير

ر165383 ر21655النجفذكركاظم عبيد حسير 215إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمصطفر جبار ناهي523625 216إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد مثنر عبدزيد164510 217إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراحمد حسن مايح164590 218إعداديةعلي بن الحسير

ر جواد557518 ر21655النجفذكرعبدهللا حسير 219إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحسن غالب كاظم122274 220إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمصطفر احمد كاظم515909 221إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحيدر جبار هادي395386 222إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد صباح حمود131246 223إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد رزاق حمزة515154 224إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد فرهود حنف134542 225إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرخالد عداي وهيم122342 226إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرباقر محمد نجم164605 227إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرصادق عقيل كاظم542051 228إعداديةعلي بن الحسير



ر21655النجفذكرعباس محمدعلي تركي522679 229إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد رحيم عبدالرضا164694 230إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعصام ناجح محمد463328 231إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعباس جبار جاسم134396 232إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمصطفر نارص حمود131469 233إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرامير حسن عبدالهادي134337 234إعداديةعلي بن الحسير

ر443101 ر21655النجفذكرعبدهللا كريم عبدالحسير 235إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعباس ناظم صبار164643 236إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعباس فرحان مدلول515892 237إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمصطفر جواد حسن164499 238إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكركرار كريم عباس165128 239إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمنتظر فائز عباس133493 240إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد عباس حسن133793 241إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي عبدالرزاق رسول120295 242إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراحمد حسن عبداالله461512 243إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراحمد مكصد عبود122421 244إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحيدر نوماس كني 122446 245إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي جميل ابراهيم165315 246إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي صالح رحيم165423 247إعداديةعلي بن الحسير

ر542040 ر عبدالكاظم حسير ر21655النجفذكرامير 248إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمجتن  ياش صالح165115 249إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرموس حمزة مهدي164490 250إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمصطفر رحيم كاظم533487 251إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحيدر قيس ياش122442 252إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي رحيم كاظم165319 253إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراثير كريم بخيت557422 254إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكركرار علي حمزة131360 255إعداديةعلي بن الحسير

ر محمد نجم164612 ر21655النجفذكرحسير 256إعداديةعلي بن الحسير

ي حمزة120333 ر21655النجفذكرحارث مير 257إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعون احمد عباس120319 258إعداديةعلي بن الحسير

ر عالج132188 ر21655النجفذكرياش حسير 259إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمد جواد اسماعيل133382 260إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرقاسم عبدالكاظم ياش544806 261إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي حسن نبات165403 262إعداديةعلي بن الحسير

 علي بديوي344617
ر ر21655النجفذكرحسير 263إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي محسن جادر400997 264إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرجعفر صادق محسن401299 265إعداديةعلي بن الحسير

ر عليوي131219 ر21655النجفذكرعلي حسير 266إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرسجاد حسن مجيد533489 267إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعزالدين خليل عالج133335 268إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرايمن مازن كاظم442995 269إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرقيض عزيز حمزة165388 270إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمحمدكاظم صادق كاظم401339 271إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكريوسف ناجح حمزة131416 272إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرامير سعد جفات131522 273إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكركرار حيدر رحيم515269 274إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحسن فالح مهدي165389 275إعداديةعلي بن الحسير



ي165254 ر21655النجفذكرمحمدعلي جواد مير 276إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحسن يوسف طالب122282 277إعداديةعلي بن الحسير

ر131364 ر21655النجفذكركرار عبود حسير 278إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمرتضر ثائر ارحيم165381 279إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرحسن حسام صالح133823 280إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرسعد كاظم حسن164626 281إعداديةعلي بن الحسير

ر درباش120288 ر21655النجفذكرمحمد عبدالحسير 282إعداديةعلي بن الحسير

ي هادي مايح134635
ر
ر21655النجفذكرواق 283بكالوريوسعلي بن الحسير

ر جبار165341 ر21655النجفذكرفؤاد حسير 284بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكراحسان عدنان محمد120356 285بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفذكركاظم درب ابوشكال131380 286دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعقيل عبدهللا عبدزيد112677 287دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرمرزوك محمد علي164652 288دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرصاحب صالح هادي122463 289دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرناجح حاتم زبر164684 290دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي نعيم حمود133475 291دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرخليل حمزة جاسم164557 292إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفذكرعلي عبدالحسن حمراوي164576 293إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىندى فليح مهدي164653 1بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىرفاه حاجم سلطان164620 2بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىخلود عبدالزهرة حامض164558 3بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىرغد غايب عودة165410 4بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىخولة سلمان ظاهر515977 5بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىمروة وهاب محمد463391 6بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىزينب عبدالمهدي محمد515956 7بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىانجيل عامر جاسم462084 8بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىهديل هادي مجيد442901 9بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىمنار جالل جي 120029 10بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىبتول سعد جابر485800 11بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىمصطفر جليل كريم202961 12بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىهناء رحيم جالب131432 13دبلومعلي بن الحسير

ة لفته عبدهللا164628 ر21655النجفأننىسمير 14دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىنهلة سلمان بعيوي462489 15دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىبيداء بهيو عبود165419 16دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىعقيلة مراد حسن165221 17دبلومعلي بن الحسير

ر عبود164574 ر21655النجفأننىمائده حسير 18دبلومعلي بن الحسير

ر515534 ر21655النجفأننىضخ عقيل حسير 19دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىسحر حميد عبد134533 20إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىزهراء عبداالمير يوسف120138 21إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىبراء حمزة عبيد515195 1بكالوريوسعلي بن الحسير

سجا عبدعلي علوان120134
ر21655النجفأننى 2بكالوريوسعلي بن الحسير

نور علي جبير202180
ر21655النجفأننى 3بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىحنان عكاب شحان120085 4بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىهند نبيل عالج131427 5بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىحنان عامر عبدزيد122438 6بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىرفيف عدنان رعد134527 7بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىبراء خليل عالج515332 8بكالوريوسعلي بن الحسير



ر21655النجفأننىنها عامر جاسم461575 9بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىزينب عبدمسلم عبدالعظيم122458 10بكالوريوسعلي بن الحسير

ي194960
ر21655النجفأننىبراق جبار حنر 11بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىوسن طه ابراهم164570 12بكالوريوسعلي بن الحسير

ر120119 دعاء علي عبدالحسير
ر21655النجفأننى 13بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىلمياء زهير جهاد120120 14بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىانوار صاحب ابوشكال134330 15بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىنورة مثنر عبدزيد120043 16بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىعذراء مهدي محمد131238 17بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىميس محمد جي 164686 18بكالوريوسعلي بن الحسير

ر بهلول120041 ر21655النجفأننىهدى تحسير 19بكالوريوسعلي بن الحسير

ر ياش120143 ر21655النجفأننىدنيا عبدالحسير 20بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىزينة حامد هادي134530 21بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىشيماء كريم عبدالهادي165406 22بكالوريوسعلي بن الحسير

ر جواد كاظم164584 ر21655النجفأننىحنير 23بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىفاطمة عبدالحسن محمد165136 24بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىزهرة عزيز نارص134516 25بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىوسن حامد جواد133535 26بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىندى هاشم يحنر164484 27بكالوريوسعلي بن الحسير

ر حياوي462102 ر عبدالحسير ر21655النجفأننىبنير 28بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىمروة نمير عبيس120058 29بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىسهام عبدالجليل محمد344622 30بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىشيماء كاظم عطية120128 31بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىميعاد عكش رياح133706 32بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىامال داخل مسافر131745 33بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىافراح حليم نارص344190 34بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىنورس عبدزيد كاظم133670 35بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىسحر عبدالحمزة كاظم164580 36بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىعبير صباح يوسف134377 37بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىزينب جبار عبيد165408 38بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىشهالء عبدالحسن حميد164543 39بكالوريوسعلي بن الحسير

ر122461 ر21655النجفأننىشهالء جاسم حسير 40بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىزهراء محمد حسن122454 41بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىخلود امانة جي 165413 42بكالوريوسعلي بن الحسير

انعام علي كامل120338
ر21655النجفأننى 43بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىاالء رزاق عباس131758 44بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىحنان حليم جواد122333 45بكالوريوسعلي بن الحسير

ر محمد حسن120156 ر21655النجفأننىبنير 46بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىنغم حمزة عبد131448 47بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىنورا حسن سعيد131442 48بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىمريم صباح حمود131473 49بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىرواء عبدالحسن حميد164583 50بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىختام صالح محمدجعفر344241 51بكالوريوسعلي بن الحسير

ايمان علي محمد134313
ر21655النجفأننى 52بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىشاء زهير جواد134461 53بكالوريوسعلي بن الحسير

ر120174 ر21655النجفأننىاسماء عباس حسير 54بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىزينب صباح حمود122456 55بكالوريوسعلي بن الحسير



ر21655النجفأننىزينب عدنان رعد134481 56بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىمريم تمار جي 164690 57بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىزهراء جاسم محمد131861 58بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىعلياء صباح حمود131401 59بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىزهراء رزاق حمزة463337 60بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىزهراء كاظم درب134522 61بكالوريوسعلي بن الحسير

ر شدهان165409 ر21655النجفأننىزهور حسير 62بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىعطاء عامر جاسم131234 63بكالوريوسعلي بن الحسير

براء فاضل علي120169
ر21655النجفأننى 64بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىصفا جليل عالج122464 65بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىاالء عباس عبيد134354 66بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىزهراء نوري طالب164549 67بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىشفاء جاسم نارص164546 68بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىوجدان عبيد دعبول463219 69بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىزهراء حمزة عبدالكاظم515521 70بكالوريوسعلي بن الحسير

عذراء علي محمد131240
ر21655النجفأننى 71بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىفاطمة سمر جلو120321 72بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىبشائر حاكم عبدهللا120167 73بكالوريوسعلي بن الحسير

ر131879 دعاء سامي عبدالحسير
ر21655النجفأننى 74بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىاشاء كريم عبيد164595 75بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىتبارك عبودي هادي344198 76بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىزينب هادي موس164582 77بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىرؤى منهل شاكر165279 78بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىزهراء عبدالعباس مخيف344211 79بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىدعاء رزاق عباس122443 80بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىريمان محمد مهدي120141 81بكالوريوسعلي بن الحسير

صفا نظير تالي463118
ر21655النجفأننى 82بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىشهلة صاحب عاشور517034 83بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىحوراء مهدي محمد120148 84بكالوريوسعلي بن الحسير

 علي120036
ر ر21655النجفأننىوالء حسير 85بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىغفران مثنر عبدالمحسن344107 86بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىفاطمة نوري طالب164527 87بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىبراء محمود شاكر131502 88بكالوريوسعلي بن الحسير

ر131453 ر21655النجفأننىنجالء كريم عبدالحسير 89بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىرهام ناجح كردي131873 90بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىلمياء مالك جدران133448 91بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىرفاء فائز عباس164554 92بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىضخ حيدر رحيم134536 93بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىاالء حامد هادي131765 94بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىلمياء جميل ابراهيم164696 95بكالوريوسعلي بن الحسير

ر ماجد طه133891 ر21655النجفأننىبنير 96بكالوريوسعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىاحمد جمال نعمة164592 97دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىزهراء عبود كاظم122449 98دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىرؤى ناجح كردي120327 99دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىزهراء فالح حمود122451 100دبلومعلي بن الحسير

ر131274 ر21655النجفأننىلقاء كريم عبدالحسير 101دبلومعلي بن الحسير

ر134364 ر21655النجفأننىاخالص نوري حسير 102دبلومعلي بن الحسير



ر بهلول120056 ر21655النجفأننىمريم تحسير 103دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىاشاء امانة جي 165425 104دبلومعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىرسل حميد جليل122418 105دبلومعلي بن الحسير

ر461725 ر21655النجفأننىاالم عالوي عبدالحسير 106إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىوالء رزاق عباس120111 107إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىسارة رحيم جاسم165407 108إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىبتول عامر عباس165272 109إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىاسماء سلمان عبدالزهرة165261 110إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىفاطمة سلمان هادي462214 111إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىاالء جميل ابراهيم165260 112إعداديةعلي بن الحسير

وسن حميد عبدعلي133515
ر21655النجفأننى 113إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىزهراء فاضل ابراهيم401249 114إعداديةعلي بن الحسير

ر بهلول133694 ر21655النجفأننىنور تحسير 115إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىنور عامر حبيب165249 116إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىحوراء باسم نعمة542049 117إعداديةعلي بن الحسير

هبة عبدالرزاق عبدعلي544802
ر21655النجفأننى 118إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىمريم عدنان محمد522670 119إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىمريم جبار ناهي134550 120إعداديةعلي بن الحسير

ر احمد حسن443146 ر21655النجفأننىبنير 121إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىنبا عقيل عبداالله542059 122إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىغيداء كريم عبيد164657 123إعداديةعلي بن الحسير

مارب علي كامل133412
ر21655النجفأننى 124إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىرتاج وسام هادي344633 125إعداديةعلي بن الحسير

ي جازع463363 نبا حرن 
ر21655النجفأننى 126إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىمريم سعيد صالل461973 127إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىزينب لطيف جاسم122258 128إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىنادية امانة جي 165368 129إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىهدى نبيل عالج131437 130إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىنرجس فاضل جواد164482 131إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىخديجة عبدزيد ياش202964 132إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىضخ عبدالرزاق رسول134418 133إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىاسماء عبدالحمزة كطران165264 134إعداديةعلي بن الحسير

ر عليوي164649 ر21655النجفأننىفاطمة حسير 135إعداديةعلي بن الحسير

ر165224 وق كريم عبدالحسير ر21655النجفأننىشر 136إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىزهراء جاسم محمد164552 137إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىهدى لطيف جاسم342339 138إعداديةعلي بن الحسير

ر344233 ر21655النجفأننىكوثر عالوي عبدالحسير 139إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىزهراء حمزة كاظم165310 140إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىايات فؤاد عبدالكاظم202963 141إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىهدى محمد عبدياش165102 142إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىفاطمة عامر حبيب401227 143إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىرسل نعمان عبد443130 144إعداديةعلي بن الحسير

فاطمة علي عبدالحسن344088
ر21655النجفأننى 145إعداديةعلي بن الحسير

ي جازع462175 اشواق حرن 
ر21655النجفأننى 146إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىرقية فائز عباس165229 147إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىرقية نوري طالب122447 148إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىكفاية نوري طالب131354 149إعداديةعلي بن الحسير



ي جازع134468 سبا حرن 
ر21655النجفأننى 150إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىبتول عبدالحمزة كطران463313 151إعداديةعلي بن الحسير

نباء علي بديوي463340
ر21655النجفأننى 152إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىرسل فؤاد عبدالكاظم202962 153إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىحميده عبيد عباس122437 154إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىزينب جي  خشان134497 155إعداديةعلي بن الحسير

ر21655النجفأننىحمدية محمود عبدزيد344638 156إعداديةعلي بن الحسير

1ماجستيرالمناذرة31656النجفذكرباسم مردان كاظم33407

ر مجهول513853 2ماجستيرالمناذرة31656النجفذكراحمد ياسير

3ماجستيرالمناذرة31656النجفذكربهاء نور مظلوم281901

ر33742 4ماجستيرالمناذرة31656النجفذكرمثنر فاهم حسير

5ماجستيرالمناذرة31656النجفذكراسعد احمد اوحيد513844

6ماجستيرالمناذرة31656النجفذكرقيس جاسم محمد33773

7ماجستيرالمناذرة31656النجفذكراحمد عامر فاضل340980

8ماجستيرالمناذرة31656النجفذكرمرتضر صالح عباس248599

ر135891 9ماجستيرالمناذرة31656النجفذكرياش علي حسير

10ماجستيرالمناذرة31656النجفذكرنور رائد خالد135391

ي23656
11ماجستيرالمناذرة31656النجفذكرهشام محمد راضر

ر محمد23973 12ماجستيرالمناذرة31656النجفذكرعالء عبدالحسير

13بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرجواد كاظم عبد الساده281897

ي23938 14بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي محسن ناج 

15بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرهادي سالم عبد23776

16بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكربهاء رياح عبد33404

17بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعباس علوان جاسم24022

18بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحيدر كامل ثابت340927

19بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمنتظر فالح محمد24720

ي عزوز513755 20بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعزيز ناج 

21بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرثابت محمد انهير114823

22بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرخلدون طالل كاظم114935

23بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعباس كامل ثابت39425

24بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعباس عبد هادي399353

25بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي نارص سالم513751

 علي519550
ر 26بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرصادق عبدالحسير

27بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرخالد احمد مهدي35260

28بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعمار دوهان جلو513746

29بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرنزار كاظم عبيد400050

ر راهي39187 30بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي حسير

31بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكركفاح حاكم محمد117472

32بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرصفاء حميد عبدهللا34025

33بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعامر جاسم حمادي535841

34بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحسن هادي عبد35491

35بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحسن عبدزيد عباس25336

36بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعقيل صالح مهدي34744

ي281431
37بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمثنر عبود حسانر

38بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرباسم عبيس صالح25404

39بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعمار جبار كريم341028

40بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمصطفر صباح جهاد278723



41بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكراحمد عبدالخضر هاشم255633

ر34613 42بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي مجيد عبدالحسير

43بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحامد محمد عبدزيد35563

44بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحيدر مناضل عبود25266

45بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعامر ابراهيم محمد34778

ر119040 46بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي شالكه عبدالحسير

47بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرغسان جياد عبدالشهيد77126

ر علوان عبود25299 48بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحسير

49بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرماهر رياض عبد24739

50بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرنض عائد مردان118005

51بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرنارص نجم عبود281404

52بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي سعد كاظم33843

53بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي مردان كاظم512650

ر23792 54بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرنجم عبدهللا عبدالحسير

55بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي احمد عبدالجليل256223

56بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكراحمد ستار عبدالكاظم535829

57بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرريسان رسول رحم24225

58بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعقيل عبدالساده فلفل135908

59بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكروسام حامد محسن119061

60بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمحمد خليل ابراهيم23882

61بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكررضا ضياء عبدالجليل136243

62بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعالء سالم عبدالحسن23977

63بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمحمد جايش محمد117509

64بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمحمد عبداالمير محمد34504

65بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرظافر صباح عبد117013

66بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرصباح رحيم هالل25622

ر عباس34799 67بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرضياء حسير

68بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرباسم محمد كاظم37989

69بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعقيل جبار مطرود340891

70بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرثعبان عباس حمزة535713

71بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرطارق شنشول اسود33909

72بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمصطفر كامل ضياع117914

73بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرفارس فجر عزيز256319

74بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكررفعت ناظم يونس23704

75بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكربهاء موفق جواد35609

76بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي عبدالجليل مهدي23939

77بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكراحمد فرحان نوماس118971

78بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرميثم حسن فليح119053

ر256236 79بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعباس كاظم حسير

ر41386 80بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمحمد عبدالحسن عبدالحسير

81بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرسالم جاسم حمادي281854

82بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرفراس كامل ثابت33783

83بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعقيل جبار حنون33883

ي25238 84بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرفراس فاضل ناج 

ر محمد535824 85بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكربهاء عبدالحسير

86بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي هادي حميد255543

87بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي شاكر محمود33836



88بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحيدر علي عبدالزهرة256283

89بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرصادق كريم نومان557249

90بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكررضا حسن عبدالسادة557245

91بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمحمد عباس محمد256163

92بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحسن نوماس هادي33346

93بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعقيل سعد محمدطه117120

ر نعمه23980 94بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعالء حسير

95بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعالء نور مظلوم281441

96بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكركاظم نعمة جاسم117459

97بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكراحمد مطر تاية35959

98بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرسجاد جابر كاطع340905

ي كاظم33544
99بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكراحمد راضر

100بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعباس محمد جاسم117071

101بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكررعد حامد حيذور23710

102بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرجواد كاظم شالكه535820

103بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحيدر عليوي عبود455186

104بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمسلم هادي كاظم512623

105بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمسلم خضير عباس23859

106بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكررعد حاكم كاظم399641

107بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرنوار ياش يوسف256117

108بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمحمد عاد عبدهللا244377

109بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكركرار فائز عبيد33767

110بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكربشار زهير محمود513803

111بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرسجاد مكي عبدزيد34967

112بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمحمد خضير عباس34509

ر محمد33918 113بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرصفاء عبدالحسير

114بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمهند عبدالحمزة مظلوم455110

115بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمرتضر سعد محسن512629

116بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمحمد ابراهيم جي 256187

117بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعمار عبداللطيف ابراهيم512638

118بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحردان جليل عبدهللا33382

ر38946 119بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكركرار سعد ياسير

120بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرامير عباس علي513821

121بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرزيد فريد صاحب115071

122بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكراحمد علي نارص513856

ر زباله24043 123بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرصاحب عبدالحسير

124بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعدنان جابر عليوي39327

125بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي عبداالمير محمد281140

126بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمحمد علي نارص513743

ر454239 127بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكركرار مزهر عبدالحسير

 علي فاضل248687
ر 128بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحسير

129بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرميثم كريم مجهول33654

130بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكراحمد عبداليمة جبار341197

131بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكررائد كاظم ذياب40549

 علي119043
ر 132بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرفراس حسير

ر542251 133بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرسمير سعد حسير

134بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرسالم عبدالرحيم رباح33630



135بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمازن عدنان يوسف135695

136دبلومالمناذرة31656النجفذكرطالب ميلح بجاي535691

137دبلومالمناذرة31656النجفذكرمؤيد طالب محسن281414

138دبلومالمناذرة31656النجفذكرعماد جواد عبادي201858

139دبلومالمناذرة31656النجفذكرعقيل مسلم عبد39247

ي281499
140دبلومالمناذرة31656النجفذكرسامي حسون حسانر

141دبلومالمناذرة31656النجفذكرفؤاد محمود جاسم33781

142دبلومالمناذرة31656النجفذكرسعد شداد فضل136406

ي248633
143دبلومالمناذرة31656النجفذكرقضي شاكر راضر

144دبلومالمناذرة31656النجفذكرعاصم وادي محمد33906

145دبلومالمناذرة31656النجفذكرماهر حسن عباس38685

146دبلومالمناذرة31656النجفذكرصادق عظيم عبود34039

ر تاجر33852 147دبلومالمناذرة31656النجفذكرعلوان حسير

148دبلومالمناذرة31656النجفذكرعمار جودي كاظم33800

149دبلومالمناذرة31656النجفذكرنبيل عبدالعباس مظلوم33644

150دبلومالمناذرة31656النجفذكرليث مكي عبدالرضا400073

ر40845 151دبلومالمناذرة31656النجفذكربهاء عبدالحسن عبدالحسير

ي118965
152دبلومالمناذرة31656النجفذكرعلي سعيد شمخر

153دبلومالمناذرة31656النجفذكرفاضل عباس رحيم33795

154دبلومالمناذرة31656النجفذكرامير احمد اوحيد33458

ر مسلم مذكور33428 155دبلومالمناذرة31656النجفذكرامير

ر كامل ثابت248696 156دبلومالمناذرة31656النجفذكرحسنير

ر عبدالحمزة117586 157دبلومالمناذرة31656النجفذكرمحمد حسير

158دبلومالمناذرة31656النجفذكرطارق صابح كاظم400085

159دبلومالمناذرة31656النجفذكرمحمد قاسم دوهان33732

ر35507 160دبلومالمناذرة31656النجفذكرحسن لؤي مفي 

161دبلومالمناذرة31656النجفذكرعلي حيدر محمدعلي33848

162دبلومالمناذرة31656النجفذكراحمد نجاح مهدي33531

163دبلومالمناذرة31656النجفذكرثامر اسماعيل كاظم25348

ي24776
164دبلومالمناذرة31656النجفذكرحسن محسن راضر

165دبلومالمناذرة31656النجفذكروسام سالم وادي40122

ر نعمه39216 166دبلومالمناذرة31656النجفذكرعالء حسير

167دبلومالمناذرة31656النجفذكرحيدر داود سلمان340957

168دبلومالمناذرة31656النجفذكرمحمد وادي محمد513735

ر محمد256198 169دبلومالمناذرة31656النجفذكرلواء عبدالحسير

170دبلومالمناذرة31656النجفذكرمحمد عبدالجليل علوان256134

171دبلومالمناذرة31656النجفذكرسعد سلمان عيدان512998

172دبلومالمناذرة31656النجفذكرميثم عباس كاظم33660

173دبلومالمناذرة31656النجفذكرمحمد فالح حسن33736

174دبلومالمناذرة31656النجفذكرعبد الجليل احمد عبد الجليل24016

175دبلومالمناذرة31656النجفذكرسيف علي كريم455177

176دبلومالمناذرة31656النجفذكركرار عباس حسن23673

177دبلومالمناذرة31656النجفذكرامير نجاح محمد23724

178دبلومالمناذرة31656النجفذكرنارص سلمان تاجر33646

179دبلومالمناذرة31656النجفذكروسام عباس هامل454206

ر512988 180دبلومالمناذرة31656النجفذكرعباس فاضل حسير

181دبلومالمناذرة31656النجفذكرسمير عبدالعباس حسن24181



ر كريم يوسف281876 182دبلومالمناذرة31656النجفذكرحسنير

183دبلومالمناذرة31656النجفذكرحسن عامر عبيد25340

184دبلومالمناذرة31656النجفذكرخالد وهيم عكاش454642

185دبلومالمناذرة31656النجفذكرامير عبدالحسن محمد35884

ر281890 186دبلومالمناذرة31656النجفذكرحسام محمد عبدالحسير

187دبلومالمناذرة31656النجفذكرضياء جبار مطرود340897

ر جاسم محمد256298 188دبلومالمناذرة31656النجفذكرحسير

189دبلومالمناذرة31656النجفذكرميثم نعيم عبد25447

ي عبدزيد33547
190دبلومالمناذرة31656النجفذكراحمد راضر

191دبلومالمناذرة31656النجفذكرمحمد باسم محمد117487

192دبلومالمناذرة31656النجفذكررسول كاظم عبيد513040

193إعداديةالمناذرة31656النجفذكرستار جبار راغي37421

ر24775 ر نارص حسير 194إعداديةالمناذرة31656النجفذكرحسير

195إعداديةالمناذرة31656النجفذكراحسان هادي علي248713

196إعداديةالمناذرة31656النجفذكرباسم احمد كاظم23734

ر256308 197إعداديةالمناذرة31656النجفذكرباقر علي عبد الحسير

198إعداديةالمناذرة31656النجفذكرحيدر جبار مطر119025

199إعداديةالمناذرة31656النجفذكرضياء رحيم علي40027

200إعداديةالمناذرة31656النجفذكرعمار كصاد داود512982

201إعداديةالمناذرة31656النجفذكرعمار ياش كاظم34590

202إعداديةالمناذرة31656النجفذكرسجاد عطيه محمد33178

203إعداديةالمناذرة31656النجفذكرقيس جواد كاظم136442

204إعداديةالمناذرة31656النجفذكرارشد حمزة دايخ340951

205إعداديةالمناذرة31656النجفذكرثامر نجاح زباله35586

206إعداديةالمناذرة31656النجفذكرحيدر سفر عبدعون35282

1ماجستيرالمناذرة31656النجفذكرزيد عبدالسالم محسن33197

2ماجستيرالمناذرة31656النجفذكررضوان حسن علي399594

3ماجستيرالمناذرة31656النجفذكربشار باسم محمد455226

ر ياش281824 4بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي حسير

ر هادي115187 5بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرسجاد عبدالحسير

6بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمرتضر فالح حسن33713

7بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمثنر عطية عبيد535674

8بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحسام عباس حاكم119007

9بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعباس كريم تعيبان281477

ر33341  علي حسير
ر 10بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحسنير

ر41136 11بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرسيف علي حسير

ر33789 12بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرفراس فاهم حسير

ي فرهود255733 ر ناج  13بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحسير

ر340883 14بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي مزهر عبدالحسير

غام فاضل كاظم23693 15بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكررصر

16بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكركاظم سعد سلمان117441

17بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرازهر كامل جليل35945

18بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرهادي عدي نوماس23774

19بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحسن مظفر عباس33352

20بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحسن ضاجي حسن33368

21بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي رحيم عبداالمير455141

22بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرقائد مشكور حاكم33778



23بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمحمود مزعل ديوان135562

ي535777
24بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرقضي عاشور راضر

25بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكركرار حيدر عزيز33769

26بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي حيدر نعمة256372

27بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرنور احمد ناظم455097

28بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكركرار رحمان هالل33762

29بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحيدر علوان عزيز33607

30بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي فالح حسن37221

ر محمد عبدالحمزة118709 31بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحسير

32بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرامير محمد عزيز33439

33بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكروسام كاظم فالح40084

34بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحمزة حيدر سعيد130260

 علي ابراهيم114891
ر 35بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحسير

36بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي هادي كاظم513748

37بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمحمد باقر بشير38649

38بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرابراهيم نارص سجاد41112

39بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكركرار عبدالسالم محسن33622

40بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي قاسم جبار34627

ر قحطان جبار25294 41بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحسير

42بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمحمد فاضل جبار25454

ر عباس39560 43بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعباس حسير

44بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمرتضر صالح موكر119047

45بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكررائد مازن عباس33251

46بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحيدر هديب عبدالجليل248680

47بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرهاشم رزاق حبانه512714

48بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكروسام حيدر سلمان248593

49بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرظافر فهد موس341057

50بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعبدهللا رياض عبدالحسن33900

ر40249 51بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرسالم علي عبدالحسير

ر ازهر عزيز303472 52بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرامير

ي33562 53بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكراحمد هاشم ناج 

54بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحسن هادي كاظم455208

55بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي عامر فخري34651

56بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي هاشم عزيز33810

57بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكروحيد طالب ميلح34307

58بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكراحمد نزار كريم399247

59بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكروائل عماد عبدعلي118162

ر خليل ابراهيم281359 60بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحسير

ر37473 61بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحيدر مهدي حسير

62بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرامير نجم عبدهللا25408

63بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرخالد عباس عبد400120

ر513084 64بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحسن عباس عبدالحسير

65بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرغزوان رزاق هادي244331

ر33750  علي عبدالحسير
ر 66بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمبير

 مكي عبدزيد117947
67بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمصطفر

68بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحيدر عايد عسل454683

69بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي حيدر عزيز340889



70بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرزيد علي جاسم24211

71بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرسيف احمد سعيد119036

ي هادي281913
72بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرايمن هان 

ر ناظم يونس513795 73بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحسير

74بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمحمد سعد عزاوي399300

75بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمحمد غازي محسن41309

76بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحمزة عبدالكريم عبداالمير455197

77بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكركاظم سعيد رومي38967

78بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمسلم عبدالرضا وناس38393

79بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمصطفر برزان كامل255673

80بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرزيد علي عبيد399677

81بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرغيث محمود جبار117424

82بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي عبداليمة جبار33821

83بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرزهير عبدالعظيم جبار33576

ر23827 84بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمصلح لؤي مفي 

85بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكراحمد شاكر جودة38095

ر رحيم عبداالمير25307 86بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحسير

87بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكراحمد صالح كاظم38049

88بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكروائل عباس رحيم23653

ر نجم عبدالسادة40666 89بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحسير

غام راهي راوي33913 90بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكررصر

91بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي محمود ابراهيم117185

92بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكراكرم حمودي عبيد513837

93بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرجالل رحمان عبدالعباس114854

ر عصويد23686 94بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعالء حسير

95بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرزيد جواد عبدهللا256333

96بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكراحمد سامي حسون281572

97بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكركرار عباس عبدالزهره38883

ر عبيد118968 98بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرابراهيم حسير

99بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعظيم كاظم عبيد281466

100بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمنتظر احسان هادي340873

101بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرخضير عباس مردان35246

ر سعيد عبيد119013 102بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحسير

103بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي فليح زبالة41279

104بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرامير كاظم عبدزيد455241

105بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرسجاد باسم محمد33181

106بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرقاسم مهول بخيت248643

107بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكراحمد جوده عبدالزهره136348

108بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرنورالدين محمود شاكر119059

109بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرنائل عباس رحيم119055

ر عبدالزهره33399 110بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكربهاء عبدالحسير

111بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمصطفر نجاح عبد33687

112بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرامير كامل كاظم41464

ر حسن صكبان35453 113بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحسير

114بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحيدر عائد عبدالمنعم33288

115بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرامير عامر فاضل340946

116بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعامر محمدرضا شاكر117055



117بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحيدر مسافر عبيد23711

118بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرذوالفقار محمد فوزان محمد رضا24761

119بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمصطفر هاشم عبد23834

120بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرامير جبار جالب513830

121بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي حميد ناجح248647

122بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعقيل سلمان عيدان33872

123بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرخلدون احمد عبدالجليل33267

124بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكراحمد مكي مهدي33534

125بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرزيد علي عبدالزهرة248671

126بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرقائد تكليف حسن38996

127بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي مدلول عبدالزهرة25246

128بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعالء احمد حاكم33867

129بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي منذر كاظم23962

130بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي عبداالمير جي 33827

131بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحيدر عبدهللا عبدالزهرة25270

132بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرفيصل جبار حنون119045

ر513761 133بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعباس فاضل عبدالحسير

134بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرفالح حسن يوسف39040

135بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعالء زهير كاظم281829

136بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكركرار كريم طعمة388672

137بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرسجاد حسن نعمة23696

138بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرذوالفقار محمدرضا شاكر114955

 فرحان عبدعلي35375
ر 139بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحسير

 سمير لفته36658
140بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمصطفر

141بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعمار لهب عبدهللا256213

142بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحيدر باسل داود33293

ر33954 143بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرهشام محمد عبدالحسير

ر341140 144بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمحمد مزهر عبدالحسير

145بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحسن نوري عبدالزهرة202067

ر535837 146بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعالء سجاد حسير

147بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرجاسم محمد خفيف340933

148بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعالء طالب حسن34722

149بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحسن عبدالرحيم رباح33364

150بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرصفاء حمد عباس34032

151بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرطه شدهان عبدالعباس24030

152بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكراثير مهدي كاظم41083

153بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكربهاء عدنان عناد33396

ي حسن25465
154بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي هانر

155بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمصطفر محمود شاكر34402

ر118170 156بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمرتضر عبدمسلم حسير

ر جاسم535833 157بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمنير حسير

ر محمدرضا شاكر340931 158بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحسير

159بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمهدي عبدمسلم كريم399732

160بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمحمد جواد كاظم135818

161بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعباس رعد شاكر281844

ر33860 162بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعالء رعد حسير

ي طوير35356
163بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحمزة راضر



164بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكراحمد رحيم عباس41061

165بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي عبدالخضر عباس39144

166بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعالء تكليف عبدالزهره281459

ي118986 167بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكراياد محمود ناج 

168بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرحيدر كريم عبدهللا281547

ر34414 169بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرمسلم مجيد عبدالحسير

170بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرزين العابدين حيدر وحيد40340

171بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعلي امير حبيب341046

172دبلومالمناذرة31656النجفذكرماهر هاشم عبد23898

173دبلومالمناذرة31656النجفذكرعبدهللا عباس عبد454308

174دبلومالمناذرة31656النجفذكروسام فليح حسن340863

175دبلومالمناذرة31656النجفذكرغيث مهدي جفات37101

176دبلومالمناذرة31656النجفذكرازهر مهدي غازي33560

177دبلومالمناذرة31656النجفذكرمحمد هاشم عبد23871

178دبلومالمناذرة31656النجفذكرمحمد كريم تعيبان281802

179دبلومالمناذرة31656النجفذكرمصطفر باسم شعالن38332

180دبلومالمناذرة31656النجفذكرمحمد احمد اوحيد256180

181دبلومالمناذرة31656النجفذكرمحمود محمد رضا شاكر33719

182دبلومالمناذرة31656النجفذكربهاء رزاق عطو25375

ر رحيم جواد33331 183دبلومالمناذرة31656النجفذكرحسير

184دبلومالمناذرة31656النجفذكرمهند فاخر منىسي33672

185دبلومالمناذرة31656النجفذكرليث محسن مهر38717

ر كامل جابر400100 186دبلومالمناذرة31656النجفذكرحسير

187دبلومالمناذرة31656النجفذكرمحمد عبدالخضر عباس33724

188دبلومالمناذرة31656النجفذكرمحمد يحنر عبدزيد38601

189دبلومالمناذرة31656النجفذكرمحمد مشتاق ساجت281426

190دبلومالمناذرة31656النجفذكرمحمد رضا رزاق118180

191دبلومالمناذرة31656النجفذكرمصطفر حامد جليل119048

192دبلومالمناذرة31656النجفذكرقحطان كريم مدلول248336

193دبلومالمناذرة31656النجفذكرحيدر حسن علي40601

194دبلومالمناذرة31656النجفذكركرار عارف كريم38910

195دبلومالمناذرة31656النجفذكرعلي صالح جبار557251

196دبلومالمناذرة31656النجفذكرسيف نجم عبدعلي119038

197دبلومالمناذرة31656النجفذكرهاشم علوان ملبس118041

198دبلومالمناذرة31656النجفذكرمرتضر محمد خشاله33704

ر33691 199دبلومالمناذرة31656النجفذكرمصطفر عباس حسير

200دبلومالمناذرة31656النجفذكركرار مشتاق ساجت23671

201دبلومالمناذرة31656النجفذكراحمد عامر كريم25429

202دبلومالمناذرة31656النجفذكرصادق صباح رحيم248652

203دبلومالمناذرة31656النجفذكرامير رعد جليل41021

204دبلومالمناذرة31656النجفذكرعبدالهادي سلطان موح455166

205دبلومالمناذرة31656النجفذكروليد حيدر شهيد23650

206دبلومالمناذرة31656النجفذكرعادل عباس رحيم25596

207دبلومالمناذرة31656النجفذكروسام رعد عبدزيد23762

208دبلومالمناذرة31656النجفذكروهب رزاق عطو33921

209دبلومالمناذرة31656النجفذكرمحمد كامل سوادي33726

210دبلومالمناذرة31656النجفذكرامجد داود سلمان23712



211دبلومالمناذرة31656النجفذكرزيد فاضل عباس118699

212دبلومالمناذرة31656النجفذكرحيدر قحطان جياد136392

213دبلومالمناذرة31656النجفذكرمرتضر حامد جليل117604

214دبلومالمناذرة31656النجفذكرشمد علي فليح33172

215دبلومالمناذرة31656النجفذكرمهند لطيف عبدالزهرة119050

216دبلومالمناذرة31656النجفذكربارق جواد عبدهللا33415

217دبلومالمناذرة31656النجفذكرحيدر مدلول محيل557253

 علي ابراهيم36737
218دبلومالمناذرة31656النجفذكرمرتضر

ر عالء كاظم513053 219إعداديةالمناذرة31656النجفذكرحسير

220إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمرتضر قائد كريم41165

221إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمحمد حيدر حاكم118232

ر37644 222إعداديةالمناذرة31656النجفذكرحسام كريم حسير

ر33679 223إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمنتظر علي حسير

ر36672  حسن حسير
224إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمصطفر

225إعداديةالمناذرة31656النجفذكرحيدر صالح مهدي25263

ي37201
226إعداديةالمناذرة31656النجفذكرغسان ساجت راضر

227إعداديةالمناذرة31656النجفذكرحيدر نعمان سلنطان535707

228إعداديةالمناذرة31656النجفذكرحسن هادي سالم513064

229إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمحمدالمهدي خضير عباس256123

230إعداديةالمناذرة31656النجفذكرحسن نجم عبدالسادة25331

231إعداديةالمناذرة31656النجفذكرسجاد محمد حبيب341076

232إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمحمدباقر حامد محسن400066

ر39601 233إعداديةالمناذرة31656النجفذكرعباس حافظ حسير

234إعداديةالمناذرة31656النجفذكرعبدهللا خالد وهيم454347

ر25414 235إعداديةالمناذرة31656النجفذكرامير قاسم عبدالحسير

ر36989 236إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمحسن علي عبدالحسير

ر عالء عبدالجليل40694 237إعداديةالمناذرة31656النجفذكرحسير

238إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمحمد قاسم عزيز281806

239إعداديةالمناذرة31656النجفذكراحمد عباس كاظم512681

240إعداديةالمناذرة31656النجفذكرعبدالكاظم هادي عيدان34757

ر281922 241إعداديةالمناذرة31656النجفذكراحمد حيدر حسير

242إعداديةالمناذرة31656النجفذكرعلي مناف جاسم23930

ي فرهود535609 243إعداديةالمناذرة31656النجفذكرعلي ناج 

ر عباس341008 244إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمحمد حسير

245إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمحمد نعمة تركي34465

246إعداديةالمناذرة31656النجفذكرعبدهللا رائد خالد281836

247إعداديةالمناذرة31656النجفذكرطاهر مسلم وحيد118659

248إعداديةالمناذرة31656النجفذكرجعفر علي محسن40786

249إعداديةالمناذرة31656النجفذكرنجاح طالب كاظم34376

250إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمحمد حسن محسن36085

251إعداديةالمناذرة31656النجفذكررسول فاضل جبار25663

252إعداديةالمناذرة31656النجفذكرعقيل خشمان سلمان39262

253إعداديةالمناذرة31656النجفذكرحكيم كاظم عبيد281552

254إعداديةالمناذرة31656النجفذكرعلي حسن دشر23945

255إعداديةالمناذرة31656النجفذكرعلي حيدر فاضل341186

256إعداديةالمناذرة31656النجفذكرسالم احسان هادي35120

257إعداديةالمناذرة31656النجفذكرجعفر ناظم كاظم33394



258إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمحمد قاسم عبدالكاظم399275

259إعداديةالمناذرة31656النجفذكروسام سعد حمدان454229

260إعداديةالمناذرة31656النجفذكرامير عبدالجليل يوسف33453

261إعداديةالمناذرة31656النجفذكرقاسم كريم جاسم23902

262إعداديةالمناذرة31656النجفذكرسعد توية طاووس40274

263إعداديةالمناذرة31656النجفذكراحمد محمد شاكر35981

264إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمحمود جاسم عبيد248230

265إعداديةالمناذرة31656النجفذكرزيد اياد هاتف340919

266إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمهدي حيدر وحيد135658

267إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمخلد محسن عبيد25450

268إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمحمد حسان كاظم36132

269إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمنتظر خلدون طالل36630

 سامي عبدعلي33325
ر 270إعداديةالمناذرة31656النجفذكرحسير

271إعداديةالمناذرة31656النجفذكرعبدهللا ظاهر حسن117103

272إعداديةالمناذرة31656النجفذكرميثم ابراهيم هويدي36563

273إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمرتضر حيدر حازم118175

 علي حمزه549432
ر 274إعداديةالمناذرة31656النجفذكرحسير

275إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمرتضر حيدر شهيد24736

276إعداديةالمناذرة31656النجفذكرجعفر فاخر منىسي37690

277إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمحمد حميد جاسم23886

ر احمد سعيد37589 278إعداديةالمناذرة31656النجفذكرحسير

279إعداديةالمناذرة31656النجفذكرزيد رائد كاظم40361

280إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمحمد قاسم نائب38625

281إعداديةالمناذرة31656النجفذكرحيدر ابراهيم صبار35301

غام سفر عبدعون34834 282إعداديةالمناذرة31656النجفذكررصر

283إعداديةالمناذرة31656النجفذكرزيد باسم محمد399195

ر24748 284إعداديةالمناذرة31656النجفذكركرار قاسم عبدالحسير

ر255698 285إعداديةالمناذرة31656النجفذكرعلي منصور عبدالحسير

286إعداديةالمناذرة31656النجفذكرعلي برزان كامل23957

287إعداديةالمناذرة31656النجفذكراحمد عبد الحسن كاظم25424

288إعداديةالمناذرة31656النجفذكراسد عباس عبد399370

289إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمرتضر عبدالكريم عبداالمير455132

ر عبدزيد35550 290إعداديةالمناذرة31656النجفذكرحسن حسير

291إعداديةالمناذرة31656النجفذكرحسن هادي مةس25320

292إعداديةالمناذرة31656النجفذكرعلي احمد سعد37256

293إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمختار فراس حاكم25231

294إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمحمد منير كاظم33618

ر36477 295إعداديةالمناذرة31656النجفذكرعلي سعد ياسير

296إعداديةالمناذرة31656النجفذكرزيد فالح حسن454548

297إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمنتظر ثابت محمد117966

298إعداديةالمناذرة31656النجفذكرصادق ضياء محمد37311

ر136378 299إعداديةالمناذرة31656النجفذكرامير احمد حسير

هان117278 300إعداديةالمناذرة31656النجفذكرغانم لفته شر

301إعداديةالمناذرة31656النجفذكرحسن عباس علوان119011

302إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمحمد حازم سالم281813

303إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمصطفر رياض حسن23840

304إعداديةالمناذرة31656النجفذكراسامة طارق صابح455291



305إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمرتضر ناظم عبد341117

306إعداديةالمناذرة31656النجفذكرامير طالب نجم35900

307إعداديةالمناذرة31656النجفذكرسجاد سعد مهدي341087

ر جي 535725 308إعداديةالمناذرة31656النجفذكراكرم حسير

309إعداديةالمناذرة31656النجفذكرجاسم محمد جاسم25343

310إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمحمد عبداالمير عباس33612

311إعداديةالمناذرة31656النجفذكرحسن حيدر عليوي513102

312إعداديةالمناذرة31656النجفذكرسجاد محمد فليح35079

ر خالد فاهم255602 313إعداديةالمناذرة31656النجفذكرحسير

ر37671 314إعداديةالمناذرة31656النجفذكرجالل نارص عبدالحسير

315إعداديةالمناذرة31656النجفذكركرار خالد محسن248250

316إعداديةالمناذرة31656النجفذكراحمدالصغير جابر عبدالحسن25439

ي حسن114679
317إعداديةالمناذرة31656النجفذكرامير هانر

318إعداديةالمناذرة31656النجفذكركميل عالء كاظم281582

319إعداديةالمناذرة31656النجفذكرقاسم عايد كاظم34527

ر33500 320إعداديةالمناذرة31656النجفذكراسامة احمد عبدالحسير

321إعداديةالمناذرة31656النجفذكرليث حميد محسن281815

322إعداديةالمناذرة31656النجفذكركرار حيدر عليوي512960

323إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمنير نعمان منديل38303

324إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمسلم قاسم عبدالسادة23849

325إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمهدي مطر سحيت512946

326إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمرتضر محمد سعيد34433

327إعداديةالمناذرة31656النجفذكرعلي قيض عبدالرضا255568

328إعداديةالمناذرة31656النجفذكرحسن عامر محمد35525

ر فاضل جاسم535844 329إعداديةالمناذرة31656النجفذكرحسير

ر399718 330إعداديةالمناذرة31656النجفذكرزين العابدين علي حسير

331إعداديةالمناذرة31656النجفذكرنور رحيم شاطي23779

332إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمحمد عودة عبدزيد36796

ر41342 333إعداديةالمناذرة31656النجفذكرطالل نارص عبدالحسير

334إعداديةالمناذرة31656النجفذكرصفاء رحمن عبدالحسن400093

ر114649 335إعداديةالمناذرة31656النجفذكرامير حيدر حسير

336إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمرتضر سالم عليوي36762

337إعداديةالمناذرة31656النجفذكرطاهر سالم عليوي24040

338إعداديةالمناذرة31656النجفذكرعبدهللا جعفر عبدالزهرة248271

339إعداديةالمناذرة31656النجفذكرحيدر منذر كامل135846

 عماد عبدعلي117891
340إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمصطفر

341إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمنتظر كامل ضياع117971

342إعداديةالمناذرة31656النجفذكرحسن سامي عباس33375

ر جاسم535835 343إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمنقذ حسير

ي والي136424 344إعداديةالمناذرة31656النجفذكرعباس باج 

345إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمحمدحسن صباح مطر23894

346إعداديةالمناذرة31656النجفذكرعلي ابراهيم عطية43660

347إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمرتضر محمد عبدالرضا136455

348إعداديةالمناذرة31656النجفذكرابراهيم محمد والي535749

349إعداديةالمناذرة31656النجفذكرمسلم عقيل جواد34420

350بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرناطق بديوي حسن33591

351بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرفاخر عبداالمير رشيد39109



352بكالوريوسالمناذرة31656النجفذكرعبدالعظيم جبار كاظم117083

353دبلومالمناذرة31656النجفذكراحمد خضير يحنر281392

354دبلومالمناذرة31656النجفذكرحيدر عبداالمير علوان33283

ي عبدهللا34326
355دبلومالمناذرة31656النجفذكرهيثم غنر

356دبلومالمناذرة31656النجفذكرعلي فاضل نادر33814

357دبلومالمناذرة31656النجفذكررياض ابراهيم هادي24758

358دبلومالمناذرة31656النجفذكرسعيد حسن لفته33313

359إعداديةالمناذرة31656النجفذكرفرحان سلمان تاجر34545

1ماجستيرالمناذرة31656النجفأننىفاطمه محمد احمد512973

ي شعالن512665 2بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىسيوف ناج 

3بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىابتسام بكري محمد صالح513862

4بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىحوراء جعفر عبداالمير400113

ر هادي39301 5بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىعذراء حسير

6بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىنداء كاظم حسن34362

فائزه فضاله عبدعلي400078
7بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننى

8بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىميعاد حمود عكله255525

سهام هادي علي496011
9بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننى

10بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىمارب كريم عبدالزهرة33754

اس حمزة عبيد400059 11بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىني 

ة جابر طارش136334 12بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىسمير

13بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىرغد عبدالعادل هادي281866

14بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىامال عايد كامل35917

ى عايد كامل24778 15بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىبرسر

ر نعمة256344 16بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىجميلة حسير

17بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىرنا هادي حميد454623

18بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىايهاب عبدالحسن طعمة340941

19بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىسندس عباس عبيد454414

20بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىسارة جاسم محمد256248

21بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىايالف نعيم يوسف513813

22بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىلمياء صادق جعفر38828

ر محسن119056 23بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىنوال عبدالحسير

24بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىسلوى كريم نارص115770

ين خضير عباس24751 25بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىشير

26بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىاديان عدي نوماس255663

27بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىطيبة نجاح محمد23690

ر33175 28بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىشاب احمد عبدالحسير

29بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىعذراء محمد حبيب455149

ر خضير عباس136256 30بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىنارمير

31بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىشمد عبداالمير جي 256365

32بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىلقاء كريم عباس24744

اس عبد الهادي هالل117984 33بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىني 

34بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىضخ صباح منديل34847

35بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىزينب محمد حبيب454518

36بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىزينة عايد عريان303653

37بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىسخ  صباح منديل115249

38دبلومالمناذرة31656النجفأننىرائدة جواد حبيب33246

ي عزوز24755 39دبلومالمناذرة31656النجفأننىزينب ناج 



40دبلومالمناذرة31656النجفأننىرغد رياح كريم399225

ي كشوش24300
41دبلومالمناذرة31656النجفأننىخالده راضر

42دبلومالمناذرة31656النجفأننىسناء مناضل مصعب33309

43دبلومالمناذرة31656النجفأننىانوار محمود خضير214372

44دبلومالمناذرة31656النجفأننىعذراء رياح عبد33889

ر ابراهيم297473 45دبلومالمناذرة31656النجفأننىصبا محمدحسير

46دبلومالمناذرة31656النجفأننىامل عبد هادي24786

47دبلومالمناذرة31656النجفأننىاسماء هادي عجيل530287

ر دمدوم34540 48دبلومالمناذرة31656النجفأننىفيحاء حسير

49دبلومالمناذرة31656النجفأننىمنار رياض عبد24727

50دبلومالمناذرة31656النجفأننىايمان حسن جاسم513811

51دبلومالمناذرة31656النجفأننىسمارة كاظم جواد115822

حوراء مكي مهدي35319
52دبلومالمناذرة31656النجفأننى

53دبلومالمناذرة31656النجفأننىنور سعد عزاوي23664

ي23660
54دبلومالمناذرة31656النجفأننىهبه عبد االمير هانر

ر519597 55دبلومالمناذرة31656النجفأننىزينب صادق عبدالحسير

56دبلومالمناذرة31656النجفأننىحوراء حسن محسن24770

ي حمزة455258 57إعداديةالمناذرة31656النجفأننىامال ناج 

عفراء عبدنور محمدعلي23981
58إعداديةالمناذرة31656النجفأننى

ي33165
59إعداديةالمناذرة31656النجفأننىسعديه جعفر راضر

60إعداديةالمناذرة31656النجفأننىزينب خالد محمد24140

ر خضير24098 61إعداديةالمناذرة31656النجفأننىسعاد حسير

62إعداديةالمناذرة31656النجفأننىفاطمه صاحب حميد33792

هللا حويش535828 63إعداديةالمناذرة31656النجفأننىاسماء خير

1دكتوراهالمناذرة31656النجفأننىزهراء سعد عزاوي400140

2ماجستيرالمناذرة31656النجفأننىهند تكليف حسن33930

3دبلوم عاليالمناذرة31656النجفأننىزهراء حامد داود400125

4بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىعبير هاتف عباس24009

ريم سامي عباس33218
5بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننى

6بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىنورالهدى جاسم محمد34342

7بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىاثمار ثامر ثابت33552

منار تركي نعمه41412
8بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننى

9بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىثريا عبدالرضا رحيم281366

ر248660 10بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىسهاد عباس حسير

11بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىريام رياض عبدالحسن33219

12بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىدعاء طالب حسن24765

13بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىاشاء واثق مردان114630

ر281383 اسماء علي حسير
14بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننى

15بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىهيام عايد مطرود40164

16بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىدعاء ثامر مالك135788

ر كريم عبداالمير23743 17بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىحنير

18بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىاسماء جعفر حسن25419

ر كاظم جواد25281 19بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىحنير

20بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىانغام ثابت نفاش40992

21بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىمروة كريم عزيز23862

22بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىعلياء صالح كاظم23911

ي114581
ر راضر 23بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىازهار ياسير



ر محمد35233 24بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىدعاء عبدالحسير

25بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىسجا سالم عليوي24111

26بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىرسل كريم هادي513793

27بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىفرح حمزة علوان37034

28بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىلقاء عبدالسالم محسن33759

ي115125
ر راضر 29بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىساره ياسير

 سامي عبدعلي33320
ر 30بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىحنير

31بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىمسلم جاسم كريم281129

32بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىسخ  حميد خضير40303

33بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىمروة خضير عبيس117645

34بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىزهراء عباس حسن301760

35بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىهالة عبدالكاظم جودي23771

36بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىهدى صالح كاظم33972

37بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىطيبه قائد جيجان40002

38بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىشاب هاتف عباس119034

39بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىنوره عمار فليح33979

40بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىزهراء موس عبدالعباس454605

41بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىسارة جاسم محمد294815

42بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىمنر محمد عبدالحمزة24717

43بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىاشاء عبدالحسن هادي114612

44بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىحسناء حسن دشر25314

45بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىمنار حمزه جي 23666

ر ناجح فليح391272 46بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىحنير

47بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىمها كاظم فالح38250

مريم علي كريم38429
48بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننى

تغريد سامي حسون341178
49بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننى

50بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىساره دلف غثيث248315

ر399215 زهراء علي حسير
51بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننى

رنا حسون علي256258
52بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننى

53بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىزينب قحطان حسن281155

ر عبدالرضا امغيض114776 54بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىبنير

55بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىسحر داود سلمان513776

رنا علي جاسم115008
56بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننى

ر33229 57بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىرسل فاضل عبدالحسير

58بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىشور احمد اوحيد248297

59بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىفاطمة عبدالهادي هالل340875

ر341102 60بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىزهراء عبداالمير حسير

61بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىرسل فالح فاضل255582

ر256109 62بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىهبه عبدالرحمن حسير

63بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىرسل امير حبيب340921

64بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىزهراء حميد ناجح248323

ر33469 65بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىافراح قاسم عبدالحسير

66بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىساره محمد وحيد33186

67بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىفرح حسن دشر23907

68بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىرسل عالوي كريم33238

69بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىاشاء جعفر جابر281561

ر عصويد33463 70بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىاالء حسير



71بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىنور عباس كاظم281786

72بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىاخالص رؤوف علي248708

73بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىزينب جميل محسن24199

74بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىهدى هادي عباس203231

75بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىساره قاسم نجم33182

76بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىقطرالندى كامل ثابت248624

77بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىميالد عقيل خليل255509

78بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىسارة عباس محمد35158

79بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىنادية يونس عبدالكاظم33652

80بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىحوراء جميل محسن119020

ر340877 علياء علي حسير
81بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننى

زمزم سامي عباس33211
82بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننى

83بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىاشاء حيدر عطية33496

84بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىزهراء احمد كاظم24219

85بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىعلياء جاسم محمود23917

86بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىحوراء نجم عبدهللا23757

87بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىمروة ابراهيم هادي281799

88بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىغفران برزان كامل256357

89بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىسارة محمد عبدالرضا340908

90بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىاشاء محمد خضير557256

91بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىمها ثامر عبداالمير340868

92بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىزينب احسان هادي341162

93بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىزينب عبدهللا هادي23702

94بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىصابرين حميد جاسم115920

ر احمد جواد513798 95بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىبنير

ر كريم حسن25381 96بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىبنير

97بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىنور قحطان حسن255646

98بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىاشاء محمدرضا شاكر118977

عذراء علي محمد118649
99بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننى

100بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىمواهب رزاق عطو117979

101بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىغصون اكرم هاتف34580

102بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىحنان عبدالزهرة خشان25288

103بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىحوراء خضير عبيس114919

ر281859 104بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىزينب صاحب عبدالحسير

ر فالح حسن399411 105بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىبنير

106بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىهدى هادي سالم23766

107بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىصابرين حمزة محمد136248

108بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىهدير فالح مهدي118066

109بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىصفاء حسن فاضل513769

ي34021 110بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىنورة هاشم ناج 

111بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىهالة محمود ابراهيم118058

112بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىمريم مجيد صاحب33700

113بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىدعاء عبدالعظيم جبار256267

114بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىانسام حيدر سلمان33422

115بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىمروه عقيل عبدزيد512955

116بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىزهراء عباس مهدي33599

117بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىفاتن سعد شاكر34570



ر25249 118بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىختام احمد عبدالحسير

119بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىعلياء رياح عبد33807

ر36537 نورس علي حسير
120بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننى

ر ابراهيم25386 ى حسير 121بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىبرسر

122بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىرباب كاظم محمد281872

123بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىاشاء علي رضا118974

124بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىزهراء احمد مظلوم35204

125بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىزينب كاظم عبدهللا248662

126بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىهدى عدنان كاظم25444

127بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىوجدان عباس كاظم33926

128بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىوفاء عايد كامل34283

ر سعيد عبد23736 129بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىحنير

130بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىوجدان عبداالمير عبد455083

131بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىزينب صالح حسن33189

ر عبدزيد35219 132بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىزهراء حسير

ي118982 133بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىافراح محمود ناج 

134بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىايات برزان كامل114711

135دبلومالمناذرة31656النجفأننىهبة عباس عبدالعباس33967

136دبلومالمناذرة31656النجفأننىصابرين عبداالمير عباس303525

ر33638 137دبلومالمناذرة31656النجفأننىنىه علي حسير

138دبلومالمناذرة31656النجفأننىفاطمة مجيد سعيد23677

139دبلومالمناذرة31656النجفأننىهالة محمد شليج40183

زينه علي جاسم340914
140دبلومالمناذرة31656النجفأننى

141دبلومالمناذرة31656النجفأننىبراء صفر كاظم40888

142دبلومالمناذرة31656النجفأننىحوراء صباح عبدالزهرة37524

ر38547 143دبلومالمناذرة31656النجفأننىمروة عبدالرحمن حسير

144دبلومالمناذرة31656النجفأننىجنان حاكم كاظم33391

145دبلومالمناذرة31656النجفأننىرفل عبدالمهدي عبدالرزاق35225

146دبلومالمناذرة31656النجفأننىدعاء كاظم فاضل33256

147دبلومالمناذرة31656النجفأننىرواء نجاح طالب24251

 علي33193
ر 148دبلومالمناذرة31656النجفأننىزينب حسير

149دبلومالمناذرة31656النجفأننىرواء عباس محمد25649

150دبلومالمناذرة31656النجفأننىرغده عبداالمير عباس114984

151دبلومالمناذرة31656النجفأننىصبا علوان نعمة115938

ي عبدزيد38222
152دبلومالمناذرة31656النجفأننىنرسين راضر

153دبلومالمناذرة31656النجفأننىاسيل حسن نعمة388777

154دبلومالمناذرة31656النجفأننىحوراء عدنان نارص25276

155دبلومالمناذرة31656النجفأننىهدير احمد شاكر33961

ي40568
156دبلومالمناذرة31656النجفأننىدعاء عباس راضر

157دبلومالمناذرة31656النجفأننىسلوى باقر بشير281487

158دبلومالمناذرة31656النجفأننىنور منذر فريق40216

159دبلومالمناذرة31656النجفأننىاحالم غالب حسن24788

ر خليل سالم36519 160دبلومالمناذرة31656النجفأننىبنير

161دبلومالمناذرة31656النجفأننىفاطمة حاكم عزاوي23680

162دبلومالمناذرة31656النجفأننىامال غانم حمزه535826

ر محمد عزيز35847 163إعداديةالمناذرة31656النجفأننىبنير

ر عالء عبدالجليل40867 164إعداديةالمناذرة31656النجفأننىبنير



165إعداديةالمناذرة31656النجفأننىايات مهدي صالح114753

166إعداديةالمناذرة31656النجفأننىرسل عباس محمد24290

ر40903 167إعداديةالمناذرة31656النجفأننىايمان احمد عبدالحسير

ر نارص136250 168إعداديةالمناذرة31656النجفأننىمريم حسير

ر37556 ر نارص عبدالحسير 169إعداديةالمناذرة31656النجفأننىحنير

170إعداديةالمناذرة31656النجفأننىزهراء حسن صكبان40374

وق محمد عبدالرضا281850 171إعداديةالمناذرة31656النجفأننىشر

172إعداديةالمناذرة31656النجفأننىفرح محمود شاكر118236

ر نجاح فاضل35636 173إعداديةالمناذرة31656النجفأننىبنير

174إعداديةالمناذرة31656النجفأننىغدير نجم عبدهللا23909

ر41153 ر عبداالمير عبدالحسير 175إعداديةالمناذرة31656النجفأننىبنير

176إعداديةالمناذرة31656النجفأننىزينب صالح مهدي35184

ي24120
177إعداديةالمناذرة31656النجفأننىزينب محمد راضر

178إعداديةالمناذرة31656النجفأننىتف  عباس يحنر214346

179إعداديةالمناذرة31656النجفأننىهديل فارس عباس23763

180إعداديةالمناذرة31656النجفأننىنبا ذياب داخل41487

ي هادي281782
181إعداديةالمناذرة31656النجفأننىوفاء هانر

182إعداديةالمناذرة31656النجفأننىعبير عيىس زحزوح33895

183إعداديةالمناذرة31656النجفأننىتبارك سعد عزاوي114783

ر ستار جبار37768 184إعداديةالمناذرة31656النجفأننىبنير

185إعداديةالمناذرة31656النجفأننىرفل وسام نجم40391

186إعداديةالمناذرة31656النجفأننىعلياء هادي عبود34605

187إعداديةالمناذرة31656النجفأننىنورهان باسم اسود118027

188إعداديةالمناذرة31656النجفأننىزينب قاسم كاظم44601

189إعداديةالمناذرة31656النجفأننىنور ابراهيم محمد23786

نور سامي عبدعلي33580
190إعداديةالمناذرة31656النجفأننى

191إعداديةالمناذرة31656النجفأننىزينب باقر بشير40319

192إعداديةالمناذرة31656النجفأننىنور حسن غازي400044

193إعداديةالمناذرة31656النجفأننىنورالهدى رائد عبدالعباس281792

194إعداديةالمناذرة31656النجفأننىرويدا رائد كاظم24243

195إعداديةالمناذرة31656النجفأننىتف  احسان هادي37735

ر عبداالمير41327 196إعداديةالمناذرة31656النجفأننىمريم حسير

197إعداديةالمناذرة31656النجفأننىبراء امير عبد37947

198إعداديةالمناذرة31656النجفأننىساره مهدي صالح115149

199إعداديةالمناذرة31656النجفأننىانعام عبدالحسن هادي114693

200إعداديةالمناذرة31656النجفأننىناقدة زوير جميل23795

201إعداديةالمناذرة31656النجفأننىزهراء محمد احمد513786

202إعداديةالمناذرة31656النجفأننىسمر كريم هادي513772

203إعداديةالمناذرة31656النجفأننىفاطمة حكمت شاكر37072

204إعداديةالمناذرة31656النجفأننىتبارك محمد كحط25371

205إعداديةالمناذرة31656النجفأننىزينب نجم عبدالسادة115099

ايات علي عبدالجليل40922
206إعداديةالمناذرة31656النجفأننى

207إعداديةالمناذرة31656النجفأننىاستجاب جواد عبدالساده35928

ر كريم عبداالمير35866 208إعداديةالمناذرة31656النجفأننىبنير

209إعداديةالمناذرة31656النجفأننىوئام رياض عبدالحسن40050

210إعداديةالمناذرة31656النجفأننىايات طالب حسن114738

211إعداديةالمناذرة31656النجفأننىسخ  غايب داخل25638



ر33207 212إعداديةالمناذرة31656النجفأننىزهراء عبد مسلم حسير

213بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننىجنان كامل ثابت248703

ساهره عبدعلي حميدي513781
214بكالوريوسالمناذرة31656النجفأننى

ي صالح23811 215دبلومالمناذرة31656النجفأننىمنر ناج 

 علي77207
ر 216إعداديةالمناذرة31656النجفأننىزينب حسير

ر نعمه115891 217إعداديةالمناذرة31656النجفأننىشكريه حسير

218إعداديةالمناذرة31656النجفأننىوفاء كاظم مبارك40072

219إعداديةالمناذرة31656النجفأننىسها صبار مطلب34941

حميده علي عبدالرضا40643
220إعداديةالمناذرة31656النجفأننى

ة31657النجفذكرسعد جواد كاظم12721 1ماجستيرالحير

ة31657النجفذكراحمد مهدي موس12363 2ماجستيرالحير

ة31657النجفذكرمحمد مهدي موس437456 3ماجستيرالحير

ة31657النجفذكرمحمد ساجت عيدان303336 4ماجستيرالحير

ر حيدر عطية438080 ة31657النجفذكرحسير 5ماجستيرالحير

ة31657النجفذكرمنتظر محسن كاظم5282 6ماجستيرالحير

ة31657النجفذكربالل رياض عمران320664 7ماجستيرالحير

ار كاظم مظلوم303594 ة31657النجفذكررصر 8ماجستيرالحير

ة31657النجفذكرجابر طالب سلمان303838 9بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرعباس حسن بري  ىهي213172 10بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكراثير طالب عبدالزهرة437679 11بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرجاسم رشيد الوي214337 12بكالوريوسالحير

ي جبير533226
ة31657النجفذكردفاع شمخر 13بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمحمد نجاح جفات303213 14بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمصطفر عذاب نجم474264 15بكالوريوسالحير

ر حميدي303570 ة31657النجفذكرعامر عبدالحسير 16بكالوريوسالحير

ي533203 ة31657النجفذكرماجد شاكر كريخ  17بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرنجاح حسن بري  ىهي39400 18بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرعلي نجم عبد303486 19بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرعادل شهيد عناد213177 20بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرسعيد محمد جاسم12722 21بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرضمير رزاق عطية533220 22بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكراحمد عليوي عباس342580 23بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرعمار ماجد شاكر555238 24بكالوريوسالحير

ق عبدالكاظم حلبوص8061 ة31657النجفذكرمرسر 25بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرسالم عبدهللا عبدالحمزة533207 26بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكركاظم سعيد عبد213930 27بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرعلي طالب سلمان320927 28بكالوريوسالحير

ي جبير7828
ة31657النجفذكرمقداد شمخر 29بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكررعد محمد جاسم303766 30بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكررعد ازهر موس303773 31بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرعطية فرحان طوفان42610 32بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرريسان حميد عبدهللا303955 33بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكراحمد نجاح فليح437665 34بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرعلي كاظم هويدي213991 35بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرحيدر عزيز علي34924 36بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرسعد عبد طينه2860 37بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرخالد عايد علوان143584 38بكالوريوسالحير



ر533214 ة31657النجفذكراحسان عباس عبدالحسير 39بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرتركي خضير جي 533223 40بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكراحمد حمزة وحيد10820 41بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرفاضل عزيز عبد4304 42بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرعلي فليح حسن213149 43بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرامجد حمزه وحيد214399 44بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرامير عبدهللا عبدالحمزة10284 45بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرشي  عبداالمير عطب213192 46بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرحسان هالل مهدي38041 47بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمحمد حمزه وحيد303365 48بكالوريوسالحير

ر4963 ة31657النجفذكرصدام عواد حسير 49بكالوريوسالحير

ي303383
ة31657النجفذكرقاسم فاضل راضر 50بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكريحنر هاشم جي 7270 51بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرحليم صاحب هادي143651 52بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمصطفر ازهر قاسم303058 53بكالوريوسالحير

ر عليوي عباس342570 ة31657النجفذكرحسير 54بكالوريوسالحير

ر321429 ة31657النجفذكرحسن هادي حسير 55بكالوريوسالحير

ر36542 ة31657النجفذكراحمد حاكم حسير 56بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمحمد عماد صباح437472 57بكالوريوسالحير

ر سلمان303978 ة31657النجفذكرصادق عبدالحسير 58بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكراكرم هادي هويدي7123 59بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكراحمد جابر كناوي39935 60بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكراحمد محمد حمزة438328 61بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرفاضل رياض كاظم321333 62بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرنبيل محسن عبود303015 63بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرجواد كاظم حسون143794 64بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرعالء نزار عبدالرضا5527 65بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرجاسم محمد ادريس34971 66بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمحمد عبدالحر عبدالزهرة137716 67بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرعلي سعد محمد2768 68بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكراحمد محمد عاجل303947 69بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمحمد سعدون جاسم213869 70بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرفارس حسن نواف303411 71بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكراباذر محمد طاهر530203 72بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمهند راهي عبدالزهرة213558 73بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرهشام عماد بشبوش42587 74بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكروسام زياره عبد303959 75بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرصالح حسن عبدالكاظم8862 76بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرانور كاظم بزمة451599 77بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرامير محمد عبدالزهرة12368 78بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرحسن هادي محمود320699 79بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرحازم عباس جي 5750 80بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكركاظم كامل محيسن35418 81بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكررضوان جاسم رشيد533210 82بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمحمد عقيل جدوع303877 83بكالوريوسالحير

ي533204 ة31657النجفذكرلطيف عباس ناج  84بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرصادق فيصل كاظم213182 85بكالوريوسالحير



ة31657النجفذكرمروان رعد جبار438934 86بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمصطفر عباس وحيد137381 87بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكركرار كاظم كزار35308 88بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرسيف علي داخل303609 89بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمنتظر رسول كاظم303029 90بكالوريوسالحير

ر37152 ة31657النجفذكركاظم جواد عبدالحسير 91بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكررسول جليل كريم321398 92بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرزيد عبدالكريم نعمة437543 93بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكراحمد جاسب نور303972 94بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكراحمد عنون بوهان10750 95بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرحسن نجاح جفات303825 96بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمعتصم شهاب محمد41927 97بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمحمد ازهر موس437482 98بكالوريوسالحير

ر ابراهيم303893 ة31657النجفذكرعلي عبدالحسير 99دبلومالحير

ة31657النجفذكركرار رزاق عبدهللا437492 100دبلومالحير

ة31657النجفذكرسليم مهدي عصواد303905 101دبلومالحير

ي بجاي عاضي2879
ة31657النجفذكرراضر 102دبلومالحير

ة31657النجفذكرخضير عبدالعباس عمران38775 103دبلومالحير

ة31657النجفذكريحنر عبدزيد حمزة443704 104دبلومالحير

ر عبود نارص12694 ة31657النجفذكرحسير 105دبلومالحير

ة31657النجفذكرمالك رزاق مجيد213896 106دبلومالحير

ي جي 42514
ة31657النجفذكريوسف شمخر 107دبلومالحير

ة31657النجفذكرمحمد كامل كريم12769 108دبلومالحير

ة31657النجفذكرحيدر عبدالعباس ابراهيم9948 109دبلومالحير

ة31657النجفذكراحمد جابر شعالن303865 110دبلومالحير

ة31657النجفذكروسام فليح حسن41140 111دبلومالحير

ة31657النجفذكرايوب فالح كاظم437591 112دبلومالحير

ي كريم8679
ة31657النجفذكرعلي راضر 113دبلومالحير

ة31657النجفذكرمحمدباقر هذال رزاق213789 114دبلومالحير

ة31657النجفذكرحسن هادي تاية303821 115دبلومالحير

ر عبداالمير عبد533221 ة31657النجفذكرحسير 116دبلومالحير

ة31657النجفذكرعالء احمد جبار303526 117دبلومالحير

ة31657النجفذكرحسن هادي نجم42548 118دبلومالحير

ر214079 ة31657النجفذكرعبداالمير حمادي ياسير 119دبلومالحير

ة31657النجفذكرمهند جفات طالب301461 120دبلومالحير

ة31657النجفذكراحمد عبدالمحسن عبدالواحد6022 121دبلومالحير

غام رزاق عبدهللا213180 ة31657النجفذكررصر 122دبلومالحير

ر437439  محمد عبدالحسير
ة31657النجفذكرمصطفر 123دبلومالحير

ر سلمان36895 ة31657النجفذكرعلي عبدالحسير 124دبلومالحير

ة31657النجفذكراحمد عظيم عبدالحمزة214420 125دبلومالحير

ر8282 ة31657النجفذكرمحمد عباس حسير 126دبلومالحير

ة31657النجفذكراحمد جواد كاظم303858 127دبلومالحير

ة31657النجفذكرمحمد حمزة شويرد5428 128دبلومالحير

ة31657النجفذكراكرم رزاق صادق214408 129دبلومالحير

ة31657النجفذكرسعيد علي كاظم213198 130دبلومالحير

ة31657النجفذكرمرتضر عبدالمحسن عبدالواحد40776 131دبلومالحير

ة31657النجفذكرحيدر ساجت عيدان303790 132دبلومالحير



ة31657النجفذكرعباس فاضل اسود12726 133دبلومالحير

ر555349 ة31657النجفذكرنصير علوان حسير 134دبلومالحير

ة31657النجفذكرعادل يحنر عبدزيد8788 135دبلومالحير

ة31657النجفذكرعلي عبداالمير عطب301646 136دبلومالحير

ة31657النجفذكرعصام راهي عبدالباري214063 137دبلومالحير

ة31657النجفذكرزين العابدين علي تركي214247 138دبلومالحير

ة31657النجفذكرحسن عبدهللا مهدي6055 139دبلومالحير

ة31657النجفذكررعد ناظم عبدهللا303759 140دبلومالحير

ر عبودي جاسم40003 ة31657النجفذكرحسير 141دبلومالحير

ر عبدالزهرة عاجل303811 ة31657النجفذكرحسير 142دبلومالحير

ة31657النجفذكرمحمدرضا جواد جوجي303874 143دبلومالحير

ة31657النجفذكرسيف وحيد فريد437519 144دبلومالحير

ة31657النجفذكرمصطفر منذر نعمة437428 145دبلومالحير

ة31657النجفذكرمظاهر حبيب شحان533215 146دبلومالحير

ة31657النجفذكرمحمدعلي شامل نور213690 147دبلومالحير

 علي جبار301847
ر ة31657النجفذكرحسير 148دبلومالحير

ة31657النجفذكرحسن رواك وحيد303831 149دبلومالحير

ة31657النجفذكرعلي فالح كاظم438883 150دبلومالحير

ة31657النجفذكرمصطفر حامد حسن7973 151دبلومالحير

ر عذاب مظلوم302164 ة31657النجفذكرحسير 152دبلومالحير

ة31657النجفذكرهشام حسون فتنان451604 153دبلومالحير

ة31657النجفذكرعلي حسن نعمة42577 154دبلومالحير

ر303293 ة31657النجفذكرمحمد علي حسير 155دبلومالحير

ة31657النجفذكراحمد عبيد جهاد303845 156دبلومالحير

ر عبيد303115 ة31657النجفذكرمحمود حسير 157دبلومالحير

ة31657النجفذكراحمد كامل كريم12362 158دبلومالحير

ة31657النجفذكرناظم غافل عباس35066 159دبلومالحير

ة31657النجفذكرعلي رشيد شاكر143394 160دبلومالحير

ة31657النجفذكرسمير جبار بوهان8943 161دبلومالحير

ة31657النجفذكرجواد صدام عواد40714 162دبلومالحير

ة31657النجفذكرعلي حسن مشكور320952 163دبلومالحير

ة31657النجفذكرعباس نعمة كاظم437870 164دبلومالحير

ة31657النجفذكراحمد هاشم جابر40163 165دبلومالحير

ة31657النجفذكراحمد عظيم عزيز10769 166دبلومالحير

ر ازهر موس303815 ة31657النجفذكرحسير 167دبلومالحير

ة31657النجفذكرفاضل شاكر عبداالمير38611 168دبلومالحير

ة31657النجفذكرابراهيم جواد موس7228 169دبلومالحير

ة31657النجفذكرراهي كريم نعمة12714 170إعداديةالحير

ة31657النجفذكرغالب محمد لفته137959 171إعداديةالحير

ة31657النجفذكررحمان سعيد محسن9900 172إعداديةالحير

ة31657النجفذكرهاشم علي محسن36007 173إعداديةالحير

ر213087 ة31657النجفذكرهاشم عباس حسير 174إعداديةالحير

ة31657النجفذكرعقيل طالب سلمان303542 175إعداديةالحير

ة31657النجفذكرشاكر ظاهر فليح5770 176إعداديةالحير

ر42558 ة31657النجفذكرسالم عبدالزهرة حسير 177إعداديةالحير

ة31657النجفذكرمهدي صالح جبار35924 178إعداديةالحير

ة31657النجفذكراحسان محمدحسن شهيد3912 179إعداديةالحير



ة31657النجفذكركرار هاتف محمدجواد35185 180إعداديةالحير

ة31657النجفذكررعد جبار جاسم217680 181إعداديةالحير

ة31657النجفذكرمسلم محمد سلطان137457 182إعداديةالحير

ة31657النجفذكرنورس يوسف محمد39155 183إعداديةالحير

ة31657النجفذكربشار محمد رحيم301859 184إعداديةالحير

ة31657النجفذكرمازن صباح بزمة303370 185إعداديةالحير

ة31657النجفذكرمرتضر كريم عبداالمير303066 186إعداديةالحير

ة31657النجفذكرمنتظر ميثاق نجم320637 187إعداديةالحير

ة31657النجفذكراكرم سالم جي 12366 1بكالوريوسالحير

ي داود36432
ة31657النجفذكرعمار غنر 2بكالوريوسالحير

ر عطية533206 ة31657النجفذكرعلي حسير 3بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرحسن محمود عبيد303829 4بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرامير جاسم محمد10298 5بكالوريوسالحير

ر9967 ة31657النجفذكرحمزة عباس حسير 6بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكركرار كاظم لفته36980 7بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرزين العابدي علي عطية513028 8بكالوريوسالحير

ر رشيد عبدالزهرة5414 ة31657النجفذكرحسير 9بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرسمير ناجح نعمة12724 10بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرحسن عامر موس10152 11بكالوريوسالحير

ر301927 ة31657النجفذكراحمد نجاح حسير 12بكالوريوسالحير

ر كامل سلطان12701 ة31657النجفذكرحسير 13بكالوريوسالحير

ر4153 ة31657النجفذكركريم عواد حسير 14بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرطه قيس كريم2849 15بكالوريوسالحير

 علي داهي555353
ر ة31657النجفذكرحسير 16بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرعلي يحنر عبدزيد532901 17بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكربالل عباس نهيب10241 18بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرجمال نعيم حسناوي5825 19بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمحمد قاسم مزهر532803 20بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرهاشم حمودي شهيد213529 21بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرفضل عباس فاضل8505 22بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكراحمد محمدحسن شهيد10639 23بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرحسن علي عبد5506 24بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمحمد جاسب جبل2689 25بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمهدي حيدر عطية472869 26بكالوريوسالحير

 علي جاسم12698
ر ة31657النجفذكرحسير 27بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرامير نزار وهاب443593 28بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرحسن ستار فتنان12685 29بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمقداد نارص محمد7834 30بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكراحسان جاسم شهيد12357 31بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمحمد عبودي بحر303303 32بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرحسام راهي عبدالباري12679 33بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرعلي عبدالرحيم مهدي213154 34بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرعباس فالح كاظم8741 35بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرارشد عبدالزهرة حميد437649 36بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرجابر هاشم جي 5917 37بكالوريوسالحير

 علي عيىس214328
ر ة31657النجفذكرحسير 38بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمحمد عبدالرضا محسن303881 39بكالوريوسالحير



ة31657النجفذكرسجاد حسن عبد االمير12719 40بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمحمود هادي محمد137651 41بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرقيس محسن حسن12761 42بكالوريوسالحير

 مكي طالب7899
ة31657النجفذكرمصطفر 43بكالوريوسالحير

ر شالكة214026 ة31657النجفذكرعلي حسير 44بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرعبدهللا جبار عبدهللا303900 45بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكراحسان عبدهللا مهدي11030 46بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرانور حمودي شهيد5926 47بكالوريوسالحير

ر طالب حميد6048 ة31657النجفذكرحسير 48بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمحمد هاشم عبدالزهرة213806 49بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمحمد احسان حبيب301538 50بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرحسام فجري حميد303834 51بكالوريوسالحير

ر10712 ة31657النجفذكراحمد عيدان حسير 52بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمصطفر رعد تكليف137413 53بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرعبدالمطلب سالم عبداالمير12736 54بكالوريوسالحير

ي214396 ة31657النجفذكرامير كامل عبدالنن  55بكالوريوسالحير

 علي عبدالرضا213309
ر ة31657النجفذكرحسير 56بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرزيد محمد عبدزيد303662 57بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكررضا ماهر كاظم532808 58بكالوريوسالحير

 علي كاظم10008
ر ة31657النجفذكرحسير 59بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمحمدباقر سالم عبدهللا472566 60بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرفاهم جبار عبدالكريم5460 61بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمحمد غالب جبل12768 62بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرقيض مجيد كاظم8423 63بكالوريوسالحير

ر راهي فتنان217656 ة31657النجفذكرحسير 64بكالوريوسالحير

ر6027 ة31657النجفذكرحيدر ازهر حسير 65بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرهادي محمد عبدالعالي22448 66بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمالك مهدي كريم213130 67بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمحمد عبدالمحسن عبدالواحد4074 68بكالوريوسالحير

ر9027 ة31657النجفذكرسامي عواد حسير 69بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرابراهيم محسن عنيوش6047 70بكالوريوسالحير

ر8163 ة31657النجفذكرمحمد عواد حسير 71بكالوريوسالحير

ر سعيد12742 ة31657النجفذكرعالء عبدالحسير 72بكالوريوسالحير

ي4051 ة31657النجفذكرمحمد نزار ناج  73بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرياش حسن نوري7284 74بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرنور حسن عبيس3969 75بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكراحمد عبدالحسن عبيس6033 76بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمهند طالب محمد438278 77بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكراحمد عبدهللا علي3910 78بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرصفاء عبدالعزيز جابر5606 79بكالوريوسالحير

ر نارص303920 ة31657النجفذكرحيدر حسير 80بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرحيدر حمزة شاكر12708 81بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرجبل فارس جبل320614 82بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرحيدر عبدالكريم جبير213289 83بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكراحمد عبدالعالي محسن12361 84بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرعباس منصور جاسم4907 85بكالوريوسالحير

ر كريم عبدالزهرة437611 ة31657النجفذكرامير 86بكالوريوسالحير



ة31657النجفذكرحسن علي محسن143731 87بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرعلي صالح مهدي214004 88بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرسعد صباح كاظم303645 89بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمصطفر جابر نجم303043 90بكالوريوسالحير

ي بجاي213884
ة31657النجفذكرمحمد راضر 91بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرعقيل عبدمسلم جي 8696 92بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرعلي جميل دغيم532910 93بكالوريوسالحير

ر مناف حاكم9986 ة31657النجفذكرحسير 94بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرابراهيم حمزة شاكر12356 95بكالوريوسالحير

ر213115 ة31657النجفذكرمحمد قاسم عبدالحسير 96بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكروعد ستار جابر7291 97بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرايمن نوري مرزوك213335 98بكالوريوسالحير

 علي صاحب10045
ر ة31657النجفذكرحسير 99بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرحسن عبدالعباس حنون12687 100بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرزيد وعد محمد5918 101بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرمنتظر كريم حبيب12784 102دبلومالحير

ة31657النجفذكرحيدر كريم نعمة5968 103دبلومالحير

ة31657النجفذكرانور فارس كريم302337 104دبلومالحير

ة31657النجفذكرمصطفر عادل طالب213601 105دبلومالحير

ر عزيز كريم437553 ة31657النجفذكرحسير 106دبلومالحير

ة31657النجفذكرحسن نارص نعمة10108 107دبلومالحير

ة31657النجفذكرسيف عبدالرزاق جعفر303621 108دبلومالحير

ة31657النجفذكرفاضل كريم كاظم4292 109دبلومالحير

ر كاظم213125 ة31657النجفذكرمحمد حسير 110دبلومالحير

ة31657النجفذكرمصطفر عبدالمحسن عبدالواحد5296 111دبلومالحير

ة31657النجفذكررسول سعد جبار5945 112دبلومالحير

ة31657النجفذكرليث عقيل طاهر4128 113دبلومالحير

ة31657النجفذكرروكان عبدهللا مهدي9247 114دبلومالحير

وش8654 ة31657النجفذكرعلي عباس حي  115دبلومالحير

ة31657النجفذكرمحمدصادق محمد جعفر12772 116دبلومالحير

 علي كاظم36804
ر ة31657النجفذكرحسير 117دبلومالحير

ة31657النجفذكركرار حميد جابر213139 118دبلومالحير

ة31657النجفذكركاظم عقيل كاظم301990 119دبلومالحير

ة31657النجفذكرصالح مهدي حبيب214136 120دبلومالحير

ة31657النجفذكرحازم فيصل كاظم5515 121دبلومالحير

ة31657النجفذكرعالء كاظم حسون4847 122دبلومالحير

ي كريم12358
ة31657النجفذكراحمد راضر 123دبلومالحير

ة31657النجفذكراحمد عبداالمير عبدالحسن303852 124دبلومالحير

ة31657النجفذكروليد خالد عبدالكريم213075 125دبلومالحير

ة31657النجفذكرمحمد قابل كاظم4060 126دبلومالحير

ة31657النجفذكرمحمد يحنر شاكر213111 127دبلومالحير

ة31657النجفذكرمحمد قاسم عصويد8128 128دبلومالحير

ة31657النجفذكرمحمد جاسم كاظم4116 129دبلومالحير

ة31657النجفذكرامير رزاق صادق6092 130دبلومالحير

ر فليح6043 ة31657النجفذكراحمد عبدالحسير 131دبلومالحير

ر عيىس7916  حسير
ة31657النجفذكرمصطفر 132إعداديةالحير

ر7824 ة31657النجفذكرمهند قحطان ياسير 133إعداديةالحير



ة31657النجفذكرمصطفر جليل كريم4035 134إعداديةالحير

ة31657النجفذكركرار حيدر بخيت213904 135إعداديةالحير

ة31657النجفذكرسالم عدنان فدعوس8972 136إعداديةالحير

ة31657النجفذكرحسن كريم حنون532904 137إعداديةالحير

ة31657النجفذكرعلي عبودي تركي4356 138إعداديةالحير

ة31657النجفذكربهاء غالب محسن214361 139إعداديةالحير

ر نزار ناظم5387 ة31657النجفذكرحسير 140إعداديةالحير

ة31657النجفذكركرار حيدر جواد301592 141إعداديةالحير

ة31657النجفذكرهادي يوسف صاحب444150 142إعداديةالحير

 علي وهاب533216
ر ة31657النجفذكرحسير 143إعداديةالحير

ة31657النجفذكريوسف رفعت حسن302990 144إعداديةالحير

ة31657النجفذكراحمد عباس عبداالمير12359 145إعداديةالحير

ة31657النجفذكرمرتضر لؤي نوري213652 146إعداديةالحير

ة31657النجفذكرامير عبودي تركي12369 147إعداديةالحير

ة31657النجفذكرعلي هاشم عبدالزهرة138009 148إعداديةالحير

ة31657النجفذكرثامر عبدعلي عاجل6067 149إعداديةالحير

ة31657النجفذكرعبدهللا محمد جهاد439031 150إعداديةالحير

ة31657النجفذكرفهد صالح كاظم8399 151إعداديةالحير

ة31657النجفذكرعباس رسىمي عبد8752 152إعداديةالحير

ة31657النجفذكرعبدهللا طالب زغير143422 153إعداديةالحير

ر شالكة213127 ة31657النجفذكرمحمد حسير 154إعداديةالحير

ة31657النجفذكرعلي جاسب جبل2782 155إعداديةالحير

ر هادي214018 ة31657النجفذكرعلي حسير 156إعداديةالحير

ة31657النجفذكرمحمدعلي امجد سالم8146 157إعداديةالحير

ر7338 ة31657النجفذكرنعمة عباس حسير 158إعداديةالحير

ة31657النجفذكرمحمد حسن بخيت4109 159إعداديةالحير

ة31657النجفذكرعلي احمد عاصم12746 160إعداديةالحير

ة31657النجفذكرعبدالهادي احسان هادي437828 161إعداديةالحير

ة31657النجفذكرسعيد كاظم سعيد143799 162إعداديةالحير

ة31657النجفذكرظافر حسن نوري8805 163إعداديةالحير

ة31657النجفذكرمرتضر حامد كاظم303096 164إعداديةالحير

ة31657النجفذكرمحمدصادق جاسب نور213726 165إعداديةالحير

ة31657النجفذكرمقتدى نجاح حسن213575 166إعداديةالحير

 نصير نجم40956
ة31657النجفذكرمصطفر 167إعداديةالحير

ة31657النجفذكرحمزه غريب حمد5359 168إعداديةالحير

ة31657النجفذكركاظم لؤي نوري532804 169إعداديةالحير

ر احمد صيهود301877 ة31657النجفذكرامير 170إعداديةالحير

ة31657النجفذكرحسن علي محسن10137 171إعداديةالحير

ة31657النجفذكرمهدي طالب محمد4023 172إعداديةالحير

ة31657النجفذكرداهي رائد ناظم42530 173إعداديةالحير

ة31657النجفذكرهشام فجري حميد213464 174إعداديةالحير

ة31657النجفذكررعد صالح كاظم9317 175إعداديةالحير

ة31657النجفذكرعلي عبدمسلم حمزة8608 176إعداديةالحير

ة31657النجفذكرحيدر حسن مشكور320685 177إعداديةالحير

ة31657النجفذكرشي  رزاق عبداالمير301690 178إعداديةالحير

ة31657النجفذكرحسن عباس فليح5474 179إعداديةالحير

ة31657النجفذكرفاضل يحنر شاكر437500 180إعداديةالحير



ر عليوي247570 ة31657النجفذكرعلي حسير 181إعداديةالحير

ة31657النجفذكرفارس حسن مشكور8569 182إعداديةالحير

ة31657النجفذكرعلي كريم حنون532909 183إعداديةالحير

ة31657النجفذكرعباس فارس جبل2814 184إعداديةالحير

ة31657النجفذكرعلي احمد هاشم4796 185إعداديةالحير

ة31657النجفذكرعباس صباح عبدالحسن533202 186إعداديةالحير

ي12786
ة31657النجفذكرمهدي شهيد جونر 187إعداديةالحير

ة31657النجفذكرمسلم علي رزاق213103 188إعداديةالحير

ة31657النجفذكرعلي حميد عكروك4676 189إعداديةالحير

ة31657النجفذكرحميد اقبال عزيز5368 190إعداديةالحير

ة31657النجفذكرعلي مشتاق عبدهللا213979 191إعداديةالحير

ة31657النجفذكرمروان سالم عبدالرضا222142 192إعداديةالحير

ة31657النجفذكرعلي عادل كاظم4339 193إعداديةالحير

ة31657النجفذكرمحمد ضاري محمد12765 194إعداديةالحير

ة31657النجفذكرمسلم كريم عاجل4046 195إعداديةالحير

ر حمود احمد5440 ة31657النجفذكرحسير 196إعداديةالحير

ة31657النجفذكرمقتدى عبودي تركي12778 197إعداديةالحير

ة31657النجفذكرحسن جبار كاظم533219 198إعداديةالحير

ة31657النجفذكرمصطفر جبل نعمة8013 199إعداديةالحير

ة31657النجفذكرعمار عماد بشبوش2754 200إعداديةالحير

ة31657النجفذكرسماء غسان منديل214199 201إعداديةالحير

ر302356 ة31657النجفذكرعلي جواد عبدالحسير 202إعداديةالحير

ة31657النجفذكرحسن سليم مهدي302254 203إعداديةالحير

ة31657النجفذكرمحمد عالء عاجل213859 204إعداديةالحير

ة31657النجفذكرانور صدام عواد40383 205إعداديةالحير

ة31657النجفذكرمصطفر ابراهيم رزاق8072 206إعداديةالحير

ة31657النجفذكرمرتضر احمد حمزة320756 207إعداديةالحير

ر214319 ة31657النجفذكرحيدر حازم حسير 208إعداديةالحير

ة31657النجفذكرمصطفر حسن عبيس12776 209إعداديةالحير

ر رياض عبدنور5398 ة31657النجفذكرحسير 210إعداديةالحير

ة31657النجفذكرحمزة صباح كاظم437564 211إعداديةالحير

ة31657النجفذكرسيف هالل محمد532805 212إعداديةالحير

ة31657النجفذكرمحمد كاظم عبد301500 213إعداديةالحير

ة31657النجفذكرزيد محمد هليل5326 214إعداديةالحير

ة31657النجفذكرليث هيثم غازي8313 215إعداديةالحير

ة31657النجفذكرجعفر عبدالزهرة رحوم5842 216إعداديةالحير

ة31657النجفذكرسجاد حميد جابر12720 217إعداديةالحير

ة31657النجفذكرسالم جبار بوهان9119 218إعداديةالحير

ر جفات532912  حسير
ة31657النجفذكرمصطفر 219إعداديةالحير

ة31657النجفذكركاظم عباس جبار321290 220إعداديةالحير

ر علوان12367 ة31657النجفذكرامير حسير 221إعداديةالحير

ر علوان532903 ة31657النجفذكرعلي حسير 222إعداديةالحير

ة31657النجفذكرغدير محمدعلي عبدالرزاق303887 223إعداديةالحير

ة31657النجفذكرامجد عالوي حسن5960 224إعداديةالحير

ة31657النجفذكررضا كاظم سعيد214280 225إعداديةالحير

ة31657النجفذكرميثم صالح كحط7820 226إعداديةالحير

ر10080 ر صفاء حسير ة31657النجفذكرحسير 227إعداديةالحير



ة31657النجفذكرجعفر سعد جواد12676 228إعداديةالحير

ر303799  علي حسير
ر ة31657النجفذكرحسير 229إعداديةالحير

ر214426 ة31657النجفذكراحمد ازهر حسير 230إعداديةالحير

ر34662 ة31657النجفذكرمحمد حيدر ياسير 231إعداديةالحير

ة31657النجفذكرعباس مالك صادق217482 232إعداديةالحير

ة31657النجفذكرحيدر كريم حنون532811 233إعداديةالحير

ة31657النجفذكرعلي فالح عبد532835 234إعداديةالحير

ر نارص137336 ة31657النجفذكرمهيمن حسير 235إعداديةالحير

ة31657النجفذكراحمد عباس كاظم12360 236إعداديةالحير

 علي عبدعلي444054
ر ة31657النجفذكرحسنير 237إعداديةالحير

ة31657النجفذكرامير مسلم محمد143792 238إعداديةالحير

ة31657النجفذكروهب كريم هاشم15415 239إعداديةالحير

ي302021
ة31657النجفذكرسجاد يوسف شمخر 240إعداديةالحير

ي301717
ة31657النجفذكرزيد سلمان راضر 241إعداديةالحير

ة31657النجفذكرعلي صاحب كاظم213169 242إعداديةالحير

ة31657النجفذكرعلي غالب محمد138047 243إعداديةالحير

ر عباس نهيب302225 ة31657النجفذكرحسير 244إعداديةالحير

ة31657النجفذكريوسف صباح عباس213459 245إعداديةالحير

ة31657النجفذكركرار ناجح راهي2720 246إعداديةالحير

ة31657النجفذكرحسن عظيم عزيز12691 247إعداديةالحير

ة31657النجفذكرمحمد فجري حميد35714 248إعداديةالحير

ة31657النجفذكرخضر حميد جابر12712 249إعداديةالحير

ر2794 ة31657النجفذكرعباس هادي عبدالحسير 250بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرسالم جواد كاظم438190 251بكالوريوسالحير

ر320743 ة31657النجفذكرطالب وهاب عبدالحسير 252بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرماهر فهد موس4081 253بكالوريوسالحير

ة31657النجفذكرفؤاد مسلم حسن320723 254دبلومالحير

ر جابر طاهر303036 ة31657النجفذكرمعير 255دبلومالحير

ة31657النجفذكرعصام عبدالعباس مهير550015 256دبلومالحير

ة31657النجفذكرابراهيم رزاق مهدي11064 257دبلومالحير

ة31657النجفذكرحيدر هادي محمود12709 258دبلومالحير

ة31657النجفذكررعد سلطان رسول5343 259دبلومالحير

ر12697 ر علوان حسير ة31657النجفذكرحسير 260إعداديةالحير

ة31657النجفذكرناجح راهي عبود38162 261إعداديةالحير

ة31657النجفذكراحمد نجاح جفات301934 262إعداديةالحير

ة31657النجفذكرحيدر جواد عبدالرضا301818 263إعداديةالحير

ة31657النجفأننىاصيل ياش جايش37061 1بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىدالل هادي عبدالعظيم214300 2بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىاسيل احمد محمود320772 3بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىسهاد جاسم بجاي303629 4بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىمها مهدي موس438901 5بكالوريوسالحير

ر طاهر303565 ة31657النجفأننىعبير ياسير 6بكالوريوسالحير

تغريد محمد علي533212
ة31657النجفأننى 7بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىنجالء كاظم عبيد320883 8بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىازهار حميد خضير10569 9بكالوريوسالحير

ي موس303930
ة31657النجفأننىجبال هانر 10بكالوريوسالحير

ر حنطي301407 ة31657النجفأننىهبة حسير 11بكالوريوسالحير



امل عاجل علي213352
ة31657النجفأننى 12بكالوريوسالحير

ر جاسم214191 ة31657النجفأننىشهد حسير 13بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىامل مهدي موس303843 14بكالوريوسالحير

زهراء فالح عبد علي36726
ة31657النجفأننى 15بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىزينب هاشم علي38522 16بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىمروه جابر طالب213107 17بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىلبنر رشيد عمران301975 18بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىهدير عباس عبد438967 19بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىنرسين عماد بشبوش42597 20بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىهدى رمزي عبدالعباس213083 21بكالوريوسالحير

ان فاضل اسود217795 ة31657النجفأننىنير 22بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىفاطمة حميد عبد143791 23بكالوريوسالحير

ي حمزة437695 ة31657النجفأننىابتهال ناج  24بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىرحاب جواد كاظم301788 25بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىبان حسن كاظم437578 26بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىفرح فاضل طالب213940 27بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىسمية باقر نعمة303642 28بكالوريوسالحير

ر كاظم214295 ة31657النجفأننىرسل عبدالحسير 29بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىزينب علي حسن214223 30بكالوريوسالحير

ر550763 ة31657النجفأننىعبير قحطان ياسير 31بكالوريوسالحير

ر213615 ي ياسير
ة31657النجفأننىمريم شمخر 32دبلومالحير

ر3980 ة31657النجفأننىنهله عطيه حسير 33دبلومالحير

ر143800 ة31657النجفأننىسوزان عزيز حسير 34دبلومالحير

ة علي صاحب303936 امير
ة31657النجفأننى 35دبلومالحير

ي36162
ة31657النجفأننىحالء حبيب شمخر 36دبلومالحير

ة31657النجفأننىضخ عادل طالب8833 37دبلومالحير

ة31657النجفأننىنشمة عبدالرضا عباس532814 38دبلومالحير

ر جاسم213481 ة31657النجفأننىهبة حسير 39دبلومالحير

ة31657النجفأننىصابرين فاضل اسود12725 40دبلومالحير

ة31657النجفأننىمريم سعد جعفر222130 41دبلومالحير

ة31657النجفأننىنرسين عبدالرحيم مهدي303005 42دبلومالحير

ة31657النجفأننىفائزه سعيد عبد303967 43دبلومالحير

ة31657النجفأننىاحالم حسن سيالن10934 44دبلومالحير

 علي143477
ر ة31657النجفأننىزهراء حسير 45دبلومالحير

ي302285
ة31657النجفأننىاغادير واقع شمخر 46دبلومالحير

ة31657النجفأننىالهام جواد موس39478 47دبلومالحير

ة31657النجفأننىريام حامد طالب214267 48دبلومالحير

ة31657النجفأننىصفاء فيصل عبدالزهرة549920 49دبلومالحير

ة31657النجفأننىشهالء جاسم محمد214162 50دبلومالحير

ة31657النجفأننىزينة رسول كاظم213210 51دبلومالحير

ة31657النجفأننىميس قاسم كاظم213100 52دبلومالحير

ة31657النجفأننىحوراء وائل مخيف214324 53إعداديةالحير

ة31657النجفأننىلىم حميد عبد437816 1دكتوراهالحير

ر عيىس217559 ة31657النجفأننىزهراء عبدالحسير 2بكالوريوسالحير

ر طالب عبدون213305 ة31657النجفأننىحنير 3بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىرقية رزاق عبدهللا9268 4بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىرسل عدنان سلطان301771 5بكالوريوسالحير



ة31657النجفأننىدعاء فليح حسن143798 6بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىضفاف خالد عبود437509 7بكالوريوسالحير

ر جاسب جبل5886 ة31657النجفأننىبنير 8بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىزبيدة رشيد حمود9205 9بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىاسماء حسان عبدالكاظم2908 10بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىريام صالح عليوي35600 11بكالوريوسالحير

ان محمد عباس7331 ة31657النجفأننىنير 12بكالوريوسالحير

ر طالب عبدون213327 ة31657النجفأننىبنير 13بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىفاطمة محمود عبيد303400 14بكالوريوسالحير

ر خضير شهاب303988 ة31657النجفأننىحنير 15بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىسليمة صالح مهدي8956 16بكالوريوسالحير

ر555253 ة31657النجفأننىفرح طاهر حسير 17بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىمنتىه رزاق حلبوص302327 18بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىزينب احسان رهيف302051 19بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىشيماء راوي ياش8881 20بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىفاطمه سالم هاشم12759 21بكالوريوسالحير

ر8367 ة31657النجفأننىكرامة عباس حسير 22بكالوريوسالحير

ر شاكر صاحب214365 ة31657النجفأننىبنير 23بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىمروة لفته عبدهللا301489 24بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىانغام احمد عبدالرضا5978 25بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىنبا عايد عريان7817 26بكالوريوسالحير

ر143530 ة31657النجفأننىرقية محمد عبدالحسير 27بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىنبع عبدالسالم عبدالرزاق213540 28بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىبلقيس عبدالرحيم مهدي143793 29بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىاسيا عقيل عبدالزهرة214415 30بكالوريوسالحير

ر سعيد12370 ة31657النجفأننىانفال عبدالحسير 31بكالوريوسالحير

ر عليوي247553 ة31657النجفأننىزهراء حسير 32بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىتف  عباس غالب12675 33بكالوريوسالحير

ر213222 ة31657النجفأننىزهراء حرجان شاهير 34بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىزينب عماد ابراهيم437526 35بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىصابرين ابراهيم عبيد5004 36بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىحميدة كاظم عنون6042 37بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىزمن عبدالجليل عبدالعباس9169 38بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىزينب محسن عبدهللا9141 39بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىوالدة عقيد كاظم550007 40بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىزينب فاخر مطلب5293 41بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىصفا عماد بشبوش2855 42بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىزينب حامد طالب214241 43بكالوريوسالحير

ر عبدالزهرة7299 ة31657النجفأننىهند حسير 44بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىرسل يحنر عباس214285 45بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىايناس ميثم راهي532812 46بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىحوراء ماجد جي 12706 47بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىخمائل رزاق حلبوص9927 48بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىزينب جبار محمد5318 49بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىزهرة عبدالعباس علوان214256 50بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىازهار سالم عبدهللا12364 51بكالوريوسالحير

ر كاظم214270 ة31657النجفأننىرقية حسير 52بكالوريوسالحير



ي12365
ة31657النجفأننىاسمهان عباس ماسر 53بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىايناس مالك صادق10275 54بكالوريوسالحير

اد عبدمسلم هجول34779 ة31657النجفأننىمير 55بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىدعاء نارص نعمة502127 56بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىمريم محمد جهاد303871 57بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىوفاء غالب محمد217600 58بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىفاطمة عبدالكاظم عبدالحسن321366 59بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىزينب راهي كريم5910 60بكالوريوسالحير

نورة محمد علي22423
ة31657النجفأننى 61بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىشور سعد تكليف438165 62بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىنور ماجد جي 12789 63بكالوريوسالحير

وق كلف عبيد8896 ة31657النجفأننىشر 64بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىكريمة سالم عبدهللا12764 65بكالوريوسالحير

ي حلبوص213640 مروة عبدالنن 
ة31657النجفأننى 66دبلومالحير

ة31657النجفأننىرملة حليم جبار533209 67دبلومالحير

ة31657النجفأننىمنار باسم شاكر2685 68دبلومالحير

ة31657النجفأننىايمان حميد عبد217506 69دبلومالحير

ر احمد عاصم143630 ة31657النجفأننىحنير 70دبلومالحير

ر عبداالمير532911 ة31657النجفأننىعقيلة حسير 71دبلومالحير

ة31657النجفأننىزينا عبد العباس303659 72دبلومالحير

ة31657النجفأننىرباب محمود عبيد303782 73دبلومالحير

ة31657النجفأننىفاتن سعد جواد12756 74دبلومالحير

ة31657النجفأننىرغدة حمزة اسماعيل303668 75دبلومالحير

ة31657النجفأننىافراح رحمن عيدان437627 76دبلومالحير

ة31657النجفأننىرغد محمد عبدون303683 77دبلومالحير

ة31657النجفأننىنور حسن هادي320790 78دبلومالحير

ي320818 ة31657النجفأننىمنر محمد ناج  79دبلومالحير

ة31657النجفأننىزهراء رفعت حسن437983 80دبلومالحير

نور علي كاظم12787
ة31657النجفأننى 81دبلومالحير

ة31657النجفأننىغفران حميد عبد213142 82دبلومالحير

ر عماد بشبوش4249 ة31657النجفأننىكرستير 83دبلومالحير

ة31657النجفأننىاوهام عبيس عبدعلي213347 84دبلومالحير

ة31657النجفأننىاالء راهي كريم7053 85دبلومالحير

ة31657النجفأننىصابرين راهي كريم5638 86دبلومالحير

ة31657النجفأننىحنان نجم عبدالسادة12704 87دبلومالحير

ة31657النجفأننىزهراء احمد كريم213239 88دبلومالحير

ة31657النجفأننىنور رفعت حسن213094 89دبلومالحير

ر هويدي12797 ة31657النجفأننىوالء حسير 90دبلومالحير

ة31657النجفأننىزينب نجاح عبد5880 91إعداديةالحير

ة31657النجفأننىفادية جبار اسود5514 92إعداديةالحير

ي12792 ة31657النجفأننىنور نزار ناج  93إعداديةالحير

ة31657النجفأننىهدى ماجد جي 12795 94إعداديةالحير

ة31657النجفأننىايناس عزيز موجد12371 95إعداديةالحير

ة31657النجفأننىمروة ميثاق نجم320918 96إعداديةالحير

ة31657النجفأننىنور حميد عبد213095 97إعداديةالحير

ة31657النجفأننىسارة عمار شاكر5196 98إعداديةالحير

ة31657النجفأننىزينب كريم فرهود12718 99إعداديةالحير



ة31657النجفأننىسارة مدلول صفر5172 100إعداديةالحير

ة31657النجفأننىرواء جواد كاظم213272 101إعداديةالحير

ة31657النجفأننىجيهان فاضل اسود12677 102إعداديةالحير

ر عليوي عايد6037 ة31657النجفأننىحنير 103إعداديةالحير

ة31657النجفأننىزكية جاسم شهيد5352 104إعداديةالحير

ة31657النجفأننىسارة عصام عبدالواحد437969 105إعداديةالحير

ة31657النجفأننىزينب عقيل موس214229 106إعداديةالحير

ة31657النجفأننىزهراء حسان عبدالكاظم2867 107إعداديةالحير

ة31657النجفأننىزينب محسن كامل217401 108إعداديةالحير

ي5117
ة31657النجفأننىشمس يوسف شمخر 109إعداديةالحير

ة31657النجفأننىهبة احمد حسن7319 110إعداديةالحير

ة31657النجفأننىنور حيدر محمد3955 111إعداديةالحير

ر عباس553605 ة31657النجفأننىوفاء حسير 112إعداديةالحير

ة31657النجفأننىاية محمد فالح6084 113إعداديةالحير

ة31657النجفأننىزهراء احسان رهيف303914 114إعداديةالحير

ر سعيد12717 ة31657النجفأننىزينب عبدالحسير 115إعداديةالحير

ة31657النجفأننىضخ عبداالمير محمد4940 116إعداديةالحير

ر عليوي244209 ة31657النجفأننىعذراء حسير 117إعداديةالحير

ة31657النجفأننىهبة جالل عبدالرضا3951 118إعداديةالحير

ة31657النجفأننىضخ احمد حسن5574 119إعداديةالحير

ة31657النجفأننىروان عايد محمد143508 120إعداديةالحير

ة31657النجفأننىفاتن قاسم عكروك4316 121إعداديةالحير

ة31657النجفأننىحوراء خطار موس2897 122إعداديةالحير

ر301908 ة31657النجفأننىازل عباس حسير 123إعداديةالحير

ر فاضل اسود12674 ة31657النجفأننىبنير 124إعداديةالحير

ة31657النجفأننىزينب حسان عبدالكاظم2864 125إعداديةالحير

ة31657النجفأننىشهد حيدر ماجد301673 126إعداديةالحير

ة31657النجفأننىسكينة جواد موس437945 127إعداديةالحير

ة31657النجفأننىنور عدي نوماس7335 128إعداديةالحير

ة31657النجفأننىرائدة عزيز عبدالشهيد12716 129بكالوريوسالحير

ة31657النجفأننىعقيلة خضر عطية214051 130دبلومالحير

1دكتوراهالمشخاب31658النجفذكرمحمد معد مهدي85706

2ماجستيرالمشخاب31658النجفذكرعلي نور ادريس530247

3ماجستيرالمشخاب31658النجفذكرحيدر كاظم طاهر530279

غام محمد حسن313183 4ماجستيرالمشخاب31658النجفذكررصر

5ماجستيرالمشخاب31658النجفذكرذوالفقار عباس كاظم388892

6ماجستيرالمشخاب31658النجفذكرسالم حامد كريم85425

7بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرخليل مسلم طاهر302688

8بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعبدالرضا حسن محمد388771

9بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرسعد راهي مهدي313202

10بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرجعفر محمد فليح314051

11بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي سعيد صاحب13373

12بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي كريم عبدهللا389231

13بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد كريم عبدهللا530210

14بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحاتم فليح عبدزيد530286

15بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعقيل رحيم مهدي254933

16بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحميد هادي حسون530206



17بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمحسن حسن علوان539213

18بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرشهيد عزيز حمزة313191

19بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرسجاد صبار عبطان13234

20بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكررحمن مزهر كريدي388852

21بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد سعد عبدالزهرة203483

22بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد غاوي عمران530292

23بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرضياء نعمة كريم539025

24بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعدنان جيذور ابوفرسة312235

25بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي ابوشنة موس314348

26بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرنبيل عزيز جبوري388484

ر عيىس313238 27بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعباس حسير

28بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحامد شهيد صالح388935

29بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكركاظم كريم كاظم313114

30بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكركرار محسن جزام530204

31بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكررائد محمد ضهد313243

ي نعمة301865
32بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرامير عبدالنر

33بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرضياء عبدهللا محمد314367

34بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرلؤي عبدالحسن رحيم530215

35بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد مجيد ساجت530290

 عبدعلي314375
ر 36بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرصالح حسير

37بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرنقيب عبداالمير جاسم203239

38بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراسعد عبدالكاظم جي 530209

39بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعبدالكاظم عبد كاظم313001

ي13376
ر
40بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعمار غافل شاق

41بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي حسن طالب313241

ر303535 42بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرصادق محمد عبدالحسير

43بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعمار كاظم منهل203333

غام عبدالخضر هاشم255578 44بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكررصر

ر203290 45بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكركرار عبدالحميد عبدالحسير

46بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعبدالحسن كاظم محمد314355

47بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرسامي شنان كظوم313214

48بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد رحيم جبار122212

49بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمرتضر عبدالرضا وساف202588

50بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعباس عبدالرضا لوكي389154

51بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرباسم زاهي شعالن313246

52بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمشتاق عبداالله مجهول388579

53بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعالء حميد موات312834

54بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحمزة تركي عبادي313247

ر محمد314361 55بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعامر عبدالحسير

56بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعبدالرضا عبدالكاظم عبدهللا388725

57بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعمر عبدالزهرة جاسم538906

58بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد حسن بريش389049

59بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرميثم عباس لفته255793

60بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعادل عواد عبد389100

61بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرصفاء عدنان زامل303245

ر محمد شاكر528499 62بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

63بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرغالب جاسم لفته85153



64بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكررياض عبدالكريم فليح556533

65بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرضياء حمزه دوهان313187

66بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرانيس جبار موس203185

67بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكركرار تركي عبدالرسول203304

68بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرنجاح كاظم جبار530224

69بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكررعد جبار عباس313217

ر صباح هادي354964 70بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

71بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعقيل عبداالمير جاسم254879

72بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراسامة جميل عاجل152034

73بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرفراس رياض نعمة539177

74بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحيدر محمد عباس55768

75بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرشكري عبدحمود شاكر530211

76بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرغسان كاظم عبدعلي158746

77بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمحمد وهيب عبد85383

78بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي عبدالحسن مجيد202606

79بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرنوري سبحان كاظم530223

80بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرفاخر كرحوت عباس13377

81بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعقيل صاحب عبد389084

82بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرصالح جهام عبدالفاضل203373

83بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد عادل عباس203482

ر راوي ياش77533 84بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرامير

85بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحيدر عباس لفته388901

ر313107 86بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحليم سلمان عبدالحسير

87بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرليث صادق جبار13401

88بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرفاضل عبدالباري نعمة85150

89بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرجودي عبدالكاظم عبدالزهره528277

90بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمحمد رياض عبدالواحد312676

91بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراسحاق رحيم جبار300747

92بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد موس عمران314086

ر عبدالزهره كاظم302092 93بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

94بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراسماعيل رحيم جبار312964

ر محسن عباس313229 95بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

ي313987
96بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرستار صاحب راضر

97بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرميثم عبدالعلم علي202560

98بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعامر عبدالحسن محمد66245

99بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي زريزر محمد312971

100بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرزمان شناوة فاهم203492

101بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكررائد رسول رباط312254

102بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرصفاء عبدالجواد عبد85410

103بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعهود مكي مطر260263

104بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرزيد كريم هادي313250

يف غايب312288 105بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي شر

106بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرهمام عباس صيهود313062

ر203503 107بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكررائد عبدالجليل حسير

ي312861
108بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرزهير عبدزيد شمخر

109بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرفراس مهدي عاشور203317

110بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكروسام عكموش مسير530221



ي85353
111بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمهند جبار كانر

112بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي عبدالزهرة رحيم388697

113بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرسهيل كاظم عبد203138

114بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي يوسف عباس201861

115بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحيدر جبار نعمة313206

116بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراسماعيل خليل عبدالرضا13427

117بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرصادق عبدالكاظم عبدهللا202760

118بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعباس علي هادي539216

 تركي203478
ر 119بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد معير

120بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعمار عباس دوهان158650

ي202569
121بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمصطفر جريب عان 

122بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرماهر علي جواد314317

123بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكربهاء حميد حسن530208

124بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرامجد عباس عبداالمير203192

125بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسن محسن كاظم530283

126بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرهادي فيصل ساجت313197

127بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمحمد جمال علي313190

ر313255 غام محمد حسير 128بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكررصر

ر طه530241 129بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكركرار ياسير

130بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرفاضل شهيد عبداالمير312248

131بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحمزه جبار عباس388907

132بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرذوالفقار حسن جواد85764

133بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرزيد عبداالئمة غياض388842

ر عيىس صاحب203436 134بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

ي201727
135بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكروسام رحيم كانر

غام غانم رحيم85612 136بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكررصر

137بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمسلم طالب جوير388597

138بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرصادق عدنان مجبل344712

139بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد محسن عبدالكاظم201615

140بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرخالد نعيم عبدالكاظم13223

141بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرضياء صالح عبدالخضر314370

142بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي جواد داخل530253

143بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرامير صالح عبدالرضا344760

144بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمحمد نجاح عارف559308

145بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرزين العابدين حسن85445

ي85378
146بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمرتضر رحيم كانر

147بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي حاكم عبيد313047

ر203289 148بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكركرار محمد حسير

149بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمحمد عبدالخالق مجهول314308

150بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي ضياء احمد530250

يف314017 151بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحيدر فاهم شر

 علي عطيوي302122
ر 152بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

153بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرباقر محمد شهيد344750

ر جواد313196 154بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرقاسم حسير

155بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرسالم نجم عبد85420

156بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرزهير هادي مهدي554172

157بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعبدهللا عبدالكاظم عبدالزهرة389127



ر314331 158بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي وحيد حسير

159بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرفالح حسن صاحب85145

ر طه203463 160بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرامير ياسير

161بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكربسام محمدلي مدلول314070

ي13239
162بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرصبخي عبدزيد شمخر

ر388923 ر محمد عبدالحسير 163بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

ر منىسي313261 164بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرصباح وشير

ر314352 165بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعزام محمد حسير

166بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرذوالفقار صالح محسن313232

167بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرهشام عبدالسادة جبار203228

ر عبيس علوان561395 168بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

169بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعقيل عبدالرضا وساف313233

170بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراثير عبدالحسن محسن85737

171بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي سعيد عطية539154

172بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرماجد فاضل عباس313220

173بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكروسام محسن كريم539022

ي جابر388718 174دبلومالمشخاب31658النجفذكرعبدعلي باج 

ر محمد85465 175دبلومالمشخاب31658النجفذكراحمد حسير

176دبلومالمشخاب31658النجفذكرماجد عبدهللا بلو314323

177دبلومالمشخاب31658النجفذكرقيض محسن جزام85690

178دبلومالمشخاب31658النجفذكرهادي جبير محمد301398

179دبلومالمشخاب31658النجفذكرضياء احمد عباس255204

ر203162 180دبلومالمشخاب31658النجفذكرزمان صاحب عبدالحسير

181دبلومالمشخاب31658النجفذكرنعيم عبدالكاظم عبدهللا77133

182دبلومالمشخاب31658النجفذكرعبدالزهرة خليل عبدالرضا313253

ر عدنان كريم312403 183دبلومالمشخاب31658النجفذكرحسير

ر جواد312167 184دبلومالمشخاب31658النجفذكرخالد حسير

185دبلومالمشخاب31658النجفذكربسيم كاظم رسن314068

186دبلومالمشخاب31658النجفذكرنجاح مهدي عبدالحمزه388460

ر عبدالزهرة محمد203361 187دبلومالمشخاب31658النجفذكرعبدالحسير

188دبلومالمشخاب31658النجفذكرحيدر صاحب هاشم302719

189دبلومالمشخاب31658النجفذكرخالد جواد عبادي312314

ر محمد عبد528486 190دبلومالمشخاب31658النجفذكرحسير

ي جابر دريس85778
191دبلومالمشخاب31658النجفذكرراضر

192دبلومالمشخاب31658النجفذكرعباس ياش دريس85635

193دبلومالمشخاب31658النجفذكرذوالفقار علي مهدي528471

194دبلومالمشخاب31658النجفذكررجاء هادي حامد312991

195دبلومالمشخاب31658النجفذكراكرم علي حسن85491

ي530281 196دبلومالمشخاب31658النجفذكرحميد جبار عبدالنن 

ر عبدالهادي بدري85514 197دبلومالمشخاب31658النجفذكرامير

198دبلومالمشخاب31658النجفذكرباسم كريم سلمان314073

199دبلومالمشخاب31658النجفذكرسالم نعمه رحيم78451

200دبلومالمشخاب31658النجفذكرسامي كامل حسن313996

201دبلومالمشخاب31658النجفذكرعامر محمد محسن255172

202دبلومالمشخاب31658النجفذكرعماد فالح حاتم85157

203دبلومالمشخاب31658النجفذكرماهر حمزه جليخ255856

204دبلومالمشخاب31658النجفذكرمحمد عبدالرزاق صادق314300



205دبلومالمشخاب31658النجفذكرعدنان عبدالواحد عباس202751

ي203171 206دبلومالمشخاب31658النجفذكرحميد كامل راج 

207دبلومالمشخاب31658النجفذكراحمد محمد عبد85478

208دبلومالمشخاب31658النجفذكرعلي رحيم نعمه202745

209دبلومالمشخاب31658النجفذكرسيف حيدر عبدالجاسم201897

210دبلومالمشخاب31658النجفذكراسعد صادق جبار203470

211دبلومالمشخاب31658النجفذكرهاتف عبيد نعمة301427

ر زبالة203363 212دبلومالمشخاب31658النجفذكرعباس عبدالحسير

213دبلومالمشخاب31658النجفذكرهادي دوجي مجلي538964

214دبلومالمشخاب31658النجفذكرعبدالصاحب رحيم فالح313223

215دبلومالمشخاب31658النجفذكرحيدر مزار عزوز13191

ر راوي ياش85750 216دبلومالمشخاب31658النجفذكرحسير

217دبلومالمشخاب31658النجفذكرعارف عويز مهدي65842

ر202746 218دبلومالمشخاب31658النجفذكرعلي حسن عبدالحسير

219دبلومالمشخاب31658النجفذكرعلي موس ضاري85649

ر255326 220دبلومالمشخاب31658النجفذكركرار علي حسير

221دبلومالمشخاب31658النجفذكرمؤيد عبدهللا منهل313248

222دبلومالمشخاب31658النجفذكركرار حيدر علوان202591

223دبلومالمشخاب31658النجفذكركرار كامل مجبل313236

224دبلومالمشخاب31658النجفذكرعلي حسن بريش314345

225دبلومالمشخاب31658النجفذكرحيدر عبدالجواد عبد85548

226دبلومالمشخاب31658النجفذكرثامر نوري عبدالزهرة203455

227دبلومالمشخاب31658النجفذكرحسن محمد حسن203445

228دبلومالمشخاب31658النجفذكرساجد عبدعلي عبدالزهره313007

229دبلومالمشخاب31658النجفذكرجاسم محمد جبار314056

ر312234 230دبلومالمشخاب31658النجفذكرخالد حبيب عبدالحسير

231دبلومالمشخاب31658النجفذكرحيدر سالم صي 314023

232دبلومالمشخاب31658النجفذكرشهيد لطيف غايب202531

233دبلومالمشخاب31658النجفذكراحمد منصور عبد530288

ر312310 234دبلومالمشخاب31658النجفذكرمحمد مثنر حسير

235دبلومالمشخاب31658النجفذكرزياد عبدالعالي نعمه85448

236دبلومالمشخاب31658النجفذكرفارس نجاح عبد255365

ر رحيم312226 237دبلومالمشخاب31658النجفذكرعلي حسير

238دبلومالمشخاب31658النجفذكرصباح عباس عبيد530254

ر عبدالكاظم عبدهللا314032 239دبلومالمشخاب31658النجفذكرحسير

240دبلومالمشخاب31658النجفذكرضياء محمد علوان202753

ر مطر عبود388918 241دبلومالمشخاب31658النجفذكرحسير

242دبلومالمشخاب31658النجفذكرمحمد عطشان ملوح530236

243دبلومالمشخاب31658النجفذكرعظيم مطر عبود203352

244دبلومالمشخاب31658النجفذكراحسان كريم هادي314096

245دبلومالمشخاب31658النجفذكرابراهيم شالش عباس122252

246دبلومالمشخاب31658النجفذكرعلي عبداالمير عزيز314338

247دبلومالمشخاب31658النجفذكرنارص جميل حسن301518

248دبلومالمشخاب31658النجفذكررحمن عبيد جهاد201684

249دبلومالمشخاب31658النجفذكرياش صباح مطلب203220

ر عبدالزهرة سلمان314035 250دبلومالمشخاب31658النجفذكرحسير

251دبلومالمشخاب31658النجفذكربهاء ماجد عبد314059



252دبلومالمشخاب31658النجفذكروسام عبادي كريم388393

ر زبالة22646 253دبلومالمشخاب31658النجفذكرعقيل عبدالحسير

ر عبدهللا85743 254دبلومالمشخاب31658النجفذكراحمد حسير

255دبلومالمشخاب31658النجفذكرفراس حميد كاظم530243

256دبلومالمشخاب31658النجفذكرغيث عبداالمير عبدالكاظم203322

257دبلومالمشخاب31658النجفذكراحمد عبدالحسن طاهر314091

258دبلومالمشخاب31658النجفذكرازهر محمدعلي كظوم301684

259دبلومالمشخاب31658النجفذكرغسان غازي كريم313240

260دبلومالمشخاب31658النجفذكرامير عبدالخضر هاشم303688

261دبلومالمشخاب31658النجفذكرحسن هادي دوجي538962

262دبلومالمشخاب31658النجفذكراحمد علي عبدالعالي85474

263دبلومالمشخاب31658النجفذكركرار عبدهللا جعفر13576

264دبلومالمشخاب31658النجفذكرحسام حمدهللا عبدالكاظم203176

265دبلومالمشخاب31658النجفذكرانور صباح عباس55626

266دبلومالمشخاب31658النجفذكرصالح مهدي حبيب344873

267دبلومالمشخاب31658النجفذكرنزار شناوة فاهم85351

ي حنون201656
268دبلومالمشخاب31658النجفذكرعلي راضر

ر جهاد جاسم344509 269دبلومالمشخاب31658النجفذكرحسير

270دبلومالمشخاب31658النجفذكرامير حميد هادي559347

271دبلومالمشخاب31658النجفذكرسيف هيثم رحيم202766

272دبلومالمشخاب31658النجفذكرعماد عبد كاظم261263

273دبلومالمشخاب31658النجفذكرحيدر عطية مهدي314019

274دبلومالمشخاب31658النجفذكرعلي كامل جاسم202604

275دبلومالمشخاب31658النجفذكراحمد يحنر كريم314083

276دبلومالمشخاب31658النجفذكراحمد عبدالزهرة رحيم389028

277دبلومالمشخاب31658النجفذكررفعت ناظم جودي312987

278دبلومالمشخاب31658النجفذكرعمار جاسم عبد530216

ر حبيب سوادي528415 279دبلومالمشخاب31658النجفذكرمعير

280دبلومالمشخاب31658النجفذكرامير رعد جبار13430

ر438653 281دبلومالمشخاب31658النجفذكرسالم كريم حسير

282إعداديةالمشخاب31658النجفذكرابراهيم عبيد نعمة203487

283إعداديةالمشخاب31658النجفذكرسالم كامل كاظم303374

284إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعبدالعادل عبدهللا مدلول314350

285إعداديةالمشخاب31658النجفذكرجميل يحنر حلبص530218

286إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحبيب كاظم عبدالكريم539170

287إعداديةالمشخاب31658النجفذكرماجد حمزة دوهان344679

288إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي حامد مهدي167309

289إعداديةالمشخاب31658النجفذكرسعد مالك خدام388800

290إعداديةالمشخاب31658النجفذكركاظم هادي حسون203312

291إعداديةالمشخاب31658النجفذكركريم ايدام كزار530213

292إعداديةالمشخاب31658النجفذكرفاضل عبدالعباس ديري202594

293إعداديةالمشخاب31658النجفذكرسالم فرحان علوان203402

294إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعادل تركي منصور314364

295إعداديةالمشخاب31658النجفذكرسليم محمد حمد312485

296إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد هاتف ناهي388627

ر جودة389114 297إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمود حسير

298إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمثنر محمد متعب539190



299إعداديةالمشخاب31658النجفذكركميل كريم رحيم530239

1ماجستيرالمشخاب31658النجفذكرمصطفر ماجد حمزة203263

ر344832 2ماجستيرالمشخاب31658النجفذكرمحمد هاشم حسير

3بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعبدالحميد حمزة عطية13268

4بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد سليم موجع201718

ر اياد علوان203443 5بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

6بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسام موس جواد167716

7بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعصام نعمة جفات13563

8بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعمار علي كريم167327

9بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراسامة نارص عطية13159

ف هيثم عماد122114 10بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراشر

11بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد داخل شالكة538879

12بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكركرار مسافر عبداالمير13381

ر201653 13بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي نصير حسير

ر302648 14بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكررسول كريم عبدالحسير

15بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي خشان غافل314342

16بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمنتظر لؤي عبدالهادي203255

17بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرجعفر كريم عطشان203448

18بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي سعيد جي 13574

ر259290 19بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرزيد حبيب عبدالحسير

 علي عبدالكاظم314027
ر 20بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

 عبدالعلم علي314294
21بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمرتضر

22بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد علي مهدي528516

23بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعالء عبدالحسن حمزة202748

24بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكركرار كاظم عبدالزهرة259588

25بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكركريم ناظم جودي80660

ر قاسم جاهل201916 26بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسنير

ر539157 27بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكروضاح فالح حسير

28بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكروليد عدنان مجبل314100

29بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعالء عبدالحكيم شاكر201874

ر344544 30بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكريوسف عالء حسير

31بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحميد اسماعيل حسن203428

32بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحبيب ميال جبار344742

33بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي حامد كريم85171

34بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد حكيم محمد530293

35بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمحمود بشير سلمان203273

ر نعمة عبدالزهرة203432 36بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

37بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرسعيد ثعوال جبار201904

38بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحيدر منصور عبد302698

39بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكركرار ميال جبار344685

ر شي  عبدالزهرة314038 40بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

41بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمحمد زاهد محسن255879

ر528431 42بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعزيز مالك حسير

43بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرقاسم عبدالمهدي عبدهللا201540

44بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمثنر راوي ياش75539

ر نقيب عبداالمير203430 45بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

46بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرتيسير عبدالحسن حباب302002



47بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرنارص رحيم حويش85721

 يحنر كريم530229
48بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمصطفر

49بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسن ثابت عباس391180

ي167632
50بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكريوسف مسلم حسونر

51بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرستار جبار ابوشنان303402

ر عبدالجواد حمود203438 52بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

ر فرحان طوفان214356 53بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرتحسير

54بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرامير نذير ابوخشة314074

يف388964 55بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرامير كاظم شر

56بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرشهاب احمد كاظم85416

57بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكريحنر محمد شهيد388382

58بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرامير قاسم محمد32117

59بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكركاظم جواد محمد388674

60بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد نارص جساب301703

61بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحيدر ماجد عبدالحميد201691

62بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرديار مسافر عبداالمير314011

63بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمؤيد هادي مهدي85130

ر203314 64بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكركاظم عبدالرزاق عبدالحسير

65بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرنبيل رسول نعمة202556

66بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمصطفر غانم محمد85368

67بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعباس كريم عبيد314358

 علي عباس302105
ر 68بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

69بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسن عبدالخالق مجهول13457

يف13150 70بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد كاظم شر

ر203495 71بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحيدر عبدالهادي عبدالحسير

72بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي عبدالزهرة سلمان260397

73بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمهند فرحان عبد161715

74بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمخلد جواد عبدالعباس530232

75بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرامير اياد هادي388974

ي85197
76بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعامر جبار كانر

ر55664 77بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسن حيدر حسير

78بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمصطفر حبيب كاظم261205

79بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعباس حميد نارص203365

80بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد فالح منعم77334

81بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكركرار عبداالمير عبدالرضا201845

82بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراياد عواد عبداالمير13437

83بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحيدر سلمان لفته312144

ر202554 84بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرنجم عبدهللا عبدالحسير

85بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرامير باسم كريم314078

86بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد عباس علوان55563

87بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرفراس رياح عبدالحسن202592

88بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمصطفر ناظم موس255562

89بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمسلم خضير عبود201643

ر جبار جاسم203441 90بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

يف غالب202609 91بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي شر

92بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمحمد فليح حميد167390

93بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرباسم صالح مهدي203182



ر جاسب عماد301941 94بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

ر صاحب255309 95بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي عبدالحسير

ر سوادي كاظم203172 96بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

97بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرشاكر عبداالمير عزيز388788

98بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمسلم عميد هادي344628

99بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكريوسف قاسم محمد80851

100بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعبدالحسن عبدالستار رحيم255048

101بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعادل حميد عبد22634

102بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد احسان رحيم85458

103بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرضياء مرشد غازي85619

104بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي محمد حمزة530249

105بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكررمضان كاظم مهوال202041

106بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرفاضل عباس جابر388683

ر255616  احمد حسير
107بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمصطفر

108بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحيدر سامي كامل203168

109بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي كريم عبدالهادي255497

110بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمصطفر اياد عباس530230

111بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرسمير غانم حمادي303441

112بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعبدهللا كريم حميد32504

113بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي عدنان كريم314335

114بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرباقر ثعبان كاظم77799

115بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرسيفالدين صالح مطلب203387

116بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمثنر عبدالزهرة نعمة344578

ر باسم كريم201912 117بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

 علي22687
ر 118بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرفارس حسير

119بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمرتضر احمد عبيد530231

ر528418  عادل عبدالحسير
120بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمصطفر

121بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمحمد عارف عبدالكاظم539185

122بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكررسول عماد هويدي201677

123بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكركرار عبداالمير ساجت13380

124بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي رزاق عبيد13372

125بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرزيد سليم علي203411

126بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي عبدالهادي عباس255519

127بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي حميد عبد388703

128بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمهند رحيم عبدهللا203252

129بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمحمد نوماس عواد203275

130بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرذوالفقار جبار موس203501

131بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد ناظم فاهم203477

ي حنون13434
132بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرانور راضر

133بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي احمد فضل203349

134بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمنتظر عويد عبدالحسن530227

135بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمحمد مرتضر كاظم256092

136بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد عامر جواد301750

137بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد عادل شاكر201715

138بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكركرار جواد عبدالزهرة203300

139بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرانور جواد فاهم301838

 تركي203481
ر 140بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد عبدالحسير



ر رزاق نعمة314046 141بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

142بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرزكي عادل عبدالعالي64199

143بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسن محمد حسن301983

ي عبدالزهرة85700 144بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكركرار عبدالنن 

ي13412
145بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمسلم حبيب حسونر

146بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد باسم نعمة13124

ر314312 147بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمحمد زهير عبدالحسير

148بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي سامي جميل98232

149بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي جواد جساب203346

ر530284 150بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسام عالوي عبدالحسير

151بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمحمد عزيز كامل344669

152بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرسيف عبدالعظيم عبدالحسن203391

ر فاهم هادي22637 153بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعبدالحسير

154بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراكرم باسم نعمة203194

ر85328 155بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسام مجيد عبدالحسير

156بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمصطفر محمد حسن260550

157بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي عبداالمير فالح538867

 تركي388635
ر 158بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمحمد معير

159بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي حميد كاظم203345

ر312171 160بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرذوالفقار احمد حسير

161بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمصطفر صالح عبدالحسن201783

162بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمهند غالب ابوخشة260835

ر203450 163بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرجعفر عبدالرزاق عبدالحسير

164بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعبدهللا خضير حمادي254994

ف تركي صاحب13171
165بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراشر

ر167774  علي حسير
ر 166بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

167بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحامد يوسف غضبان167702

168بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمرتضر خالد رشيد314295

ر عالء حميد538973 169بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

170بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمرتضر احمد نعمة201651

ر عبدالسادة13371 171بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي حسير

172بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي احمد فاهم80194

ر عبدالسادة جبار85543 173بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

174بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكركرار نارص عبدالحسن388664

175بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرظاهر محسن تركي259509

176بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحسان عبدالحمزة فنجان301802

177بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمحمداالدريس احمد غاوي530233

ر تومان هادي201704 178بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسنير

179بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمنتظر علي كريم202566

180بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمصطفر موس عمران314135

181بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعادل سعيد عبداالمير313237

182بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرباسم شاكر حسن312185

183بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي غانم رحيم22672

184بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكريوسف شي  ابراهيم203215

ي شاكر جاسم255437
185بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعونر

يف314293 186بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمصطفر رحيم شر

187بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسن عدنان كريم312198



188بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحامد عارف عبدالكاظم203177

ر سعيد85547 189بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحيدر حسير

190بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحيدر علي عبدالعباس203166

ر عبيد كاظم167755 191بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

192بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرفيصل خليل عبدالرضا85685

193بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكركمال عبدالستار جبار203286

194بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد ستار رحيم312876

195بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمصطفر عزيز محمد344815

196بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسن عدنان زامل85317

197بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمصطفر حامد شاكر80774

198بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمحمد جاسم محمد85390

199بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي ناظم عبدالرضا528429

200بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرسيف خالد جواد203394

201بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد عبدالحسن محمد314088

202بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي حسن جواد13567

203بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحيدر فالح حاتم81176

204بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمنقذ فاخر خضير201516

205بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراسماعيل عبدالحسن كاظم301564

206بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرامير علي كريم203190

207بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي عدنان جفات85407

208بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراحمد صالح هادي513716

209بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمحمد قاسم عبدالخالق388653

 علي هندي85309
ر 210بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

211بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرامير حميد نارص203465

ر كحيط85164 212بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي عبدالحسير

213بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي يحنر كريم530246

214بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمحمد عبدالجواد جي 530238

215بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمهدي معد مهدي13413

ر شاكر جابر314043 216بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحسير

217بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرقاسم صالح مهدي539172

218بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرياش غالب اسماعيل13582

219بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكررضا عبدالمهدي عبدهللا203164

ر203287 220بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكركريم محمد حسير

ر256660 ر عقيل حسير 221بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمحمدحسير

222بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعالء باسم صاحب161984

223بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمحمد حسن داخل80720

ر عبدهللا32382 224بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرضياء حسير

225بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكراسالم نضال سجاد85488

226بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرزيد سمير علي85265

غام سالم كريم13246 227بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكررصر

228بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكروسام عبدالجواد منصور203222

229دبلومالمشخاب31658النجفذكرثائر علي سلمان85525

230دبلومالمشخاب31658النجفذكرهشام عزيز عطية344566

231دبلومالمشخاب31658النجفذكرمسلم هادي مهدي344820

232دبلومالمشخاب31658النجفذكرعالء رياض رعد22650

233دبلومالمشخاب31658النجفذكرمهند جبار كريم13414

234دبلومالمشخاب31658النجفذكرحسن عارف تركي85537



235دبلومالمشخاب31658النجفذكرعلي غالب ابوخشة85403

236دبلومالمشخاب31658النجفذكراحمد ثامر كاظم203485

237دبلومالمشخاب31658النجفذكرحسن احمد هالل203446

238دبلومالمشخاب31658النجفذكرانور عباس كريم312105

239دبلومالمشخاب31658النجفذكرمحمد غانم رحيم13403

240دبلومالمشخاب31658النجفذكرعلي نجاح عبد255480

ي شونه55677
241دبلومالمشخاب31658النجفذكرحسن راضر

242دبلومالمشخاب31658النجفذكرمحمد قاسم راهي256726

243دبلومالمشخاب31658النجفذكرخالد وليد نعيم528473

244دبلومالمشخاب31658النجفذكرعلي عباس جابر203337

245دبلومالمشخاب31658النجفذكرمرتضر ماجد حمزة202582

246دبلومالمشخاب31658النجفذكرصفاء احمد لفته303546

ر389278 247دبلومالمشخاب31658النجفذكروسام كريم حسير

248دبلومالمشخاب31658النجفذكرارشد شي  عبدالزهرة13154

249دبلومالمشخاب31658النجفذكرعلي صالح محسن203343

250دبلومالمشخاب31658النجفذكرلواء عبدالرضا محمد167358

251دبلومالمشخاب31658النجفذكرحسن عماد كامل203173

252دبلومالمشخاب31658النجفذكراحمد حمزة عطية13131

ر201725 253دبلومالمشخاب31658النجفذكريونس عالء حسير

254دبلومالمشخاب31658النجفذكرثامر كريم هاشم13173

ر201700 ر عليوي حسير 255دبلومالمشخاب31658النجفذكرحسير

256دبلومالمشخاب31658النجفذكرامير فيصل غازي85521

257دبلومالمشخاب31658النجفذكرباقر رحيم حسن167681

258دبلومالمشخاب31658النجفذكررسول حبيب هادي202053

259دبلومالمشخاب31658النجفذكرصفاء قاسم كاظم85201

ر هاشم314326 260دبلومالمشخاب31658النجفذكرقاسم حسير

ر202598 261دبلومالمشخاب31658النجفذكرعلي نجاح وشير

262دبلومالمشخاب31658النجفذكرعلي سعيد كاظم530251

263دبلومالمشخاب31658النجفذكرياش عبدالحسن محمد528331

264دبلومالمشخاب31658النجفذكرمحمد مجيد ساجت13411

265دبلومالمشخاب31658النجفذكراحمد كريم نعمة301709

266دبلومالمشخاب31658النجفذكرضياء قاسم كاظم255220

ر85395 267دبلومالمشخاب31658النجفذكركرار احمد حسير

268دبلومالمشخاب31658النجفذكرحسن هادي جي 528504

269دبلومالمشخاب31658النجفذكرمهند نارص عبدالحسن388513

270دبلومالمشخاب31658النجفذكرحسن علي هندي312119

271دبلومالمشخاب31658النجفذكرصادق سماح شاكر201883

272دبلومالمشخاب31658النجفذكرعمار فاضل عباس260316

273دبلومالمشخاب31658النجفذكرحيدر هادي مهدي344493

274دبلومالمشخاب31658النجفذكركاظم عباس شهيد85695

ر صباح عباس538986 275دبلومالمشخاب31658النجفذكرحسير

276دبلومالمشخاب31658النجفذكرحيدر عبدالسجاد عباس167816

ر عباس عبدالرضا301963 277دبلومالمشخاب31658النجفذكرحسير

278دبلومالمشخاب31658النجفذكرستار شناوة فاهم85428

279دبلومالمشخاب31658النجفذكرعلي صاحب عبد13374

280دبلومالمشخاب31658النجفذكرغالب سالم فرحان201851

281دبلومالمشخاب31658النجفذكرحسن فرج حبيب388930



282دبلومالمشخاب31658النجفذكرحسن محمد تركي13179

283دبلومالمشخاب31658النجفذكرعبدهللا عباس صاحب122278

ر161056 284دبلومالمشخاب31658النجفذكرمرتضر عبدهللا عبدالحسير

285دبلومالمشخاب31658النجفذكريونس عبدالجليل محمد344533

ر عبدالباري عبدهللا388942 286دبلومالمشخاب31658النجفذكربنير

287دبلومالمشخاب31658النجفذكريعقوب حسن فهد80830

288دبلومالمشخاب31658النجفذكراحمد نجم عبد13420

289دبلومالمشخاب31658النجفذكرمصطفر مدلول عبد85363

ر عبدالرضا85605 290دبلومالمشخاب31658النجفذكرصفاء ياسير

291دبلومالمشخاب31658النجفذكراحمد علي كريم301780

292دبلومالمشخاب31658النجفذكرنورالدين عبدالجليل حسن390633

293دبلومالمشخاب31658النجفذكرسماح عبدالسجاد علي13235

294دبلومالمشخاب31658النجفذكرمرتضر ماجد عبدهللا344824

295دبلومالمشخاب31658النجفذكركريم نعمة شبوط261406

296دبلومالمشخاب31658النجفذكراحمد رحيم عباس203206

297إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي المرتضر هادي طعمة254854

298إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد خضير عباس344676

299إعداديةالمشخاب31658النجفذكركرار كاظم كردي538949

300إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمصطفر صالح عبدالخضر161555

ر سعيد عبيس344899 301إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحسير

ر عبدالرضا بديوي301917 302إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحسير

303إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحيدر عبدالزهرة كريم167795

304إعداديةالمشخاب31658النجفذكرشاكر ستار جبار154080

305إعداديةالمشخاب31658النجفذكرايمن كاظم عبدالعالي312848

306إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي احمد هالل158268

ي152343
307إعداديةالمشخاب31658النجفذكرانور جبار كانر

ر161153 308إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمسلم عقيل عبدالحسير

309إعداديةالمشخاب31658النجفذكرزيد علي عبد528452

310إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحمزة عباس خليل22607

311إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعباس فاضل حسن154687

312إعداديةالمشخاب31658النجفذكرميثم جبار عبدالعالي161732

ر رحمن مزهر538947 313إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحسنير

يف22581 314إعداديةالمشخاب31658النجفذكرابراهيم كاظم شر

315إعداديةالمشخاب31658النجفذكرسيف حمزة عطية13237

316إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحيدر جميل عبدالواحد201696

317إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمدصادق زكي يوسف55165

318إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمؤمل محمد جبار344599

 علي كامل13579
319إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمرتضر

320إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد شاكر شهيد390785

321إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد جوهر عبداالمير160251

ي تركي122205
322إعداديةالمشخاب31658النجفذكراحمد راضر

323إعداديةالمشخاب31658النجفذكرامير هيثم رحيم201589

324إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمنتظر جميل يحنر255725

325إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعقيل صباح حسن13370

ر عزيز203202 ق حسير 326إعداديةالمشخاب31658النجفذكراستي 

327إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي سوادي كاظم201543

328إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعبدالسجاد علي نعمة201879



329إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعباس عبداليمة هادي255151

330إعداديةالمشخاب31658النجفذكروائل جواد شالش167609

331إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعالء هادي حسن22654

332إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمرتضر مؤيد رحيم260614

333إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي شاكر شهيد390373

ر هاشم302708 334إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحيدر عبدالحسير

ر كاظم344841 335إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد حسير

336إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد عبدهللا سلمان203279

337إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمصطفر يونس محمد167502

ر122298 338إعداديةالمشخاب31658النجفذكرغالب كريم عبدالحسير

339إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعصام رياض مظفر201658

340إعداديةالمشخاب31658النجفذكرهمام محمد عبدعلي161806

341إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد زهير كاظم255986

342إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمصطفر ثامر كاظم201521

343إعداديةالمشخاب31658النجفذكرليث غازي عبدهللا201532

344إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد قاسم داخل167475

345إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحسن رسول عبدالكاظم13451

346إعداديةالمشخاب31658النجفذكررضا حامد كريم302634

347إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحيدر عبدعلي صبار528380

348إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد مكي عنون256128

349إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحسن ثائر فائق528399

350إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحمزة وليد نعيم528384

351إعداديةالمشخاب31658النجفذكراحمد قحطان خالد202030

352إعداديةالمشخاب31658النجفذكرزيد علي حسون153592

353إعداديةالمشخاب31658النجفذكرامير عماد شاكر344754

354إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي عقيل محل80359

355إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمصطفر محمد كريم161621

356إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمصطفر محمد ساجت167535

357إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمدعلي ضامد كريم256679

358إعداديةالمشخاب31658النجفذكرفقار حيدر علي390232

359إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد مجبل حمزة160818

360إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمؤمل سجاد صبار76853

361إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمصطفر محمد هاشم344606

362إعداديةالمشخاب31658النجفذكرنور محمد هاشم201744

363إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعبدهللا درع عبدالحسن203359

 كاظم جي 201773
364إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمصطفر

365إعداديةالمشخاب31658النجفذكرفاضل عباس عبدالخضر528427

366إعداديةالمشخاب31658النجفذكرجعفر زهير عيدان302011

ر جاسم201619 367إعداديةالمشخاب31658النجفذكراحمد حسير

ر22708 368إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمرتضر عادل عبدالحسير

369إعداديةالمشخاب31658النجفذكريونس شهيد منذور201498

370إعداديةالمشخاب31658النجفذكركاظم فالح عبود159193

371إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمود رزاق جواد344642

372إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعباس فاضل حسن259115

373إعداديةالمشخاب31658النجفذكرزيد عايد عبدالزهرة153534

374إعداديةالمشخاب31658النجفذكرامير رزاق موس13429

375إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمرتضر كريم هادي161097



ر جميل201797  حسير
376إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمصطفر

ر طالب154586 377إعداديةالمشخاب31658النجفذكرصادق عبدالحسير

378إعداديةالمشخاب31658النجفذكرسيف محمد عبدالزهرة528434

ر جهاد344794 379إعداديةالمشخاب31658النجفذكرامير حسير

380إعداديةالمشخاب31658النجفذكرابراهيم احمد عباس312218

381إعداديةالمشخاب31658النجفذكرصادق رياض نارص154547

ر202585 382إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمرتضر فالح حسير

ر جاسم محمد528395 383إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحسير

384إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمصطفر حميد جهيد13580

385إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعبدهللا رفعت مهوال122281

386إعداديةالمشخاب31658النجفذكرزيد هادي سلمان122509

ر13178 387إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحسن عبدهللا حسير

388إعداديةالمشخاب31658النجفذكرضياء رحيم جدوع556655

389إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحيدر جميل يحنر13181

390إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحسن كامل كرحوت167733

391إعداديةالمشخاب31658النجفذكرسفير محسن عبدالعالي312130

392إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحيدر عقيل محل13183

393إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحسن خليل محل312192

394إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد سعيد عبيس22707

395إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد علي كاظم160863

396إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي غالب حمادي32558

397إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمصطفر رحمن مزهر388552

ر عبداالمير عبدهللا22597 398إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحسير

399إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي جبار عبدالعظيم259456

400إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي داخل جبار167322

401إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي حسن عبيد344699

402إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي شهيد جواد201541

403إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمرتضر سمير منعم160952

404إعداديةالمشخاب31658النجفذكراحمد محسن رحيم389039

405إعداديةالمشخاب31658النجفذكركرار راسم محمد201538

406إعداديةالمشخاب31658النجفذكرجاسم محمد هاتف201563

407إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمؤمل عبدالعلم علي528353

408إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحسن علي عبدالعالي55688

409إعداديةالمشخاب31658النجفذكرباقر رياض عطية539006

410إعداديةالمشخاب31658النجفذكرابراهيم احمد جعفر389063

411إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد كاظم كامل388644

412إعداديةالمشخاب31658النجفذكرقاسم محمد عطية159079

413إعداديةالمشخاب31658النجفذكرجاسم محمد عطية13449

ر جاسم528360 414إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي حسير

415إعداديةالمشخاب31658النجفذكرباقر سجاد مدلول203459

416إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي محمد عواصة354773

417إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعبدهللا عبدالمحسن جليغ390825

418إعداديةالمشخاب31658النجفذكركاظم نوري مراد22703

419إعداديةالمشخاب31658النجفذكرزيد هادي دوجي538938

ر ماجد جزول528253 420إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحسير

 عبدعلي122271
421إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعبدالهادي مضر

422إعداديةالمشخاب31658النجفذكرامير باقر عباس202013



ر حاكم عبيد201560 423إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحسير

424إعداديةالمشخاب31658النجفذكراسعد صاحب عبد202020

425إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمنتظر محسن صاحب167549

ر حسون344654 426إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمدرضا حسير

427إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمدباقر مهدي كشيش167483

428إعداديةالمشخاب31658النجفذكرامجد عائد غافل151618

429إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد احمد عباس167372

430إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمصطفر صابر نوماس258999

431إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحيدر نارص عطية13221

432إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعقيل خالد جهادي201546

433إعداديةالمشخاب31658النجفذكرزيد محمد رحيم528444

434إعداديةالمشخاب31658النجفذكراحمد شاكر عبدالخالق85470

435إعداديةالمشخاب31658النجفذكرسجاد علي يوسف530261

436إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي احمد كاظم22659

437إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد طالب محمد85141

ر201534 438إعداديةالمشخاب31658النجفذكركرار عبدهللا عبدالحسير

439إعداديةالمشخاب31658النجفذكررزاق ابراهيم حسن78282

440إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعامر عبداليمة طالب203366

441إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد عباس عبدالزهرة167382

ر13570 442إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي حسن عبدالحسير

443إعداديةالمشخاب31658النجفذكركرار جبار ابوشناة539013

444إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمخلد عبدالحسن فيصل314297

ر رحيم علك13459 445إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحسنير

 علي حسن167525
446إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمصطفر

ر344730 ر نعمان عبدالحسير 447إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحسير

448إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمرتضر عبدالكريم جاسم80759

449إعداديةالمشخاب31658النجفذكرابراهيم شهيد منذور344804

450إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي جبار عبدالعباس158227

451إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي سالم محمد202742

452إعداديةالمشخاب31658النجفذكرصفاء كريم هادي344704

453إعداديةالمشخاب31658النجفذكرامير عدنان كريم314076

454إعداديةالمشخاب31658النجفذكرليث علي هندي160106

455إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحيدر نضال سجاد344725

456إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعباس رسول هادي528365

457إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي ياس حسن22680

458إعداديةالمشخاب31658النجفذكركاظم هاشم محمد389994

ر167741 ر عباس حسير 459إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحسير

460إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحسن محمد صوي    ح203444

ر غالب عبداليمة528389 461إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحسير

462إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد جواد عبدالحسن22705

463إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي سعدون كاظم539008

ر جاسم محمد152549 464إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحسير

465إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمرتضر محمد صاحب201526

ر161972 466إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعالء احمد حسير

467إعداديةالمشخاب31658النجفذكرزيد حميد مهدي203417

ي حسان عبداالمير201739
468إعداديةالمشخاب31658النجفذكرهانر

469إعداديةالمشخاب31658النجفذكرذوالفقار كريم ايدام203502



470إعداديةالمشخاب31658النجفذكرامير حسن لطيف528511

ر صباح كريم152701 471إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحسير

472إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحيدر حسن كريم85301

473إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعبدهللا عباس خضير154720

474إعداديةالمشخاب31658النجفذكرصادق رزاق صوي    ح203383

ر160210 475إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد جاسب عبدالحسير

ي301993
476إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحامد حميد عبدهانر

477إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحمزة علي عبدالعباس391115

478إعداديةالمشخاب31658النجفذكراحمد عبدالحسن عذاب122116

479إعداديةالمشخاب31658النجفذكراكرم حمزة عويز119419

480إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمرتضر عبدالحسن فليح256705

481إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمسلم عقيل عبدالجاسم345488

482إعداديةالمشخاب31658النجفذكربشير احمد محسن302022

483إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد سجاد صبار13578

484إعداديةالمشخاب31658النجفذكررضا مصطفر نارص201669

485إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد كاظم كريم530234

ر فخري حيدر201580 486إعداديةالمشخاب31658النجفذكرامير

487إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمنتظر سجاد صبار80794

ر عبدالكاظم388712 488إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي حسير

489إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمؤمل علي جبار85718

ر كردي201865 490إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي حسير

491إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد كريم عبدالرضا13407

492إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد جميل جاسم201809

493إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد هاتف كريم344661

494إعداديةالمشخاب31658النجفذكرامير وهيب عبد203188

495إعداديةالمشخاب31658النجفذكركرار محمد جبوري159604

496إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمنتظر عبدالخالق مجهول13581

ر هادي202590 497إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد حسير

498إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي عادل عبدالعالي80229

499إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمقتدى عباس محمد22710

500إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحيدر عبدالحكيم شاكر85281

501إعداديةالمشخاب31658النجفذكرياش علي كاظم203217

502إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد حميد عباس539016

503إعداديةالمشخاب31658النجفذكرضياء ازهر عنون201553

504إعداديةالمشخاب31658النجفذكرماهر عبدالعالي كاظم201823

505إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي سلمان لفته158325

506إعداديةالمشخاب31658النجفذكرامير عبدالزهرة خضير202005

507إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحسن نعمان رحيم390606

508إعداديةالمشخاب31658النجفذكرامير احمد نعمة301873

509إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعباس جاسم محمد201548

510إعداديةالمشخاب31658النجفذكرجعفر سعيد حمزة13176

511إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي كريم عليوي158509

512إعداديةالمشخاب31658النجفذكرهشام محمد عبدعلي161769

513إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي محمد عبداالئمة22676

514إعداديةالمشخاب31658النجفذكراحمد محسن صاحب539032

ر13551 515إعداديةالمشخاب31658النجفذكرسيف علي حسير

ر شهيد539020 516إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعلي حسير



517إعداديةالمشخاب31658النجفذكرعبدالزهرة عباس عبدالزهرة22641

ر زهير جبار344735 518إعداديةالمشخاب31658النجفذكرحسير

519إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد عبدالرضا عاجل201529

520بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرواثق كزار علوان203224

521بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرظافر حمزة شدهان32478

ر13375 522بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي نارص حسير

ي260685 523بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرمحمد جاسم عبدالنن 

524بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعدي فرحان نارص254945

525بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعماد فالح تهلوك528355

526بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحبيب عويز محسن85529

ر85588 527بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرصادق محمد حسير

528بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي منديل عبد313100

ر جبار302731 529بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحيدر حسير

530بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرعلي عبداالمير عبدالزهرة254839

531بكالوريوسالمشخاب31658النجفذكرحيدر حمزة حسن202049

532دبلومالمشخاب31658النجفذكراحسان عبدالزهرة خضير85740

533دبلومالمشخاب31658النجفذكرعلي كريم حميد32584

534دبلومالمشخاب31658النجفذكرعامر كريم هاشم80112

535دبلومالمشخاب31658النجفذكرحيدر محسن عباس391006

536دبلومالمشخاب31658النجفذكراحمد هادي مهدي301694

537دبلومالمشخاب31658النجفذكرمحمد يحنر عبدالزهرة314304

538دبلومالمشخاب31658النجفذكراحسان ثابت عطية344799

539إعداديةالمشخاب31658النجفذكرهيثم فالح اسماعيل314104

540إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحمد عبدعلي جابر203277

541إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمحسن تركي شاطي203282

542إعداديةالمشخاب31658النجفذكرسليم علك كاظم13515

543إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمازن حمزة سياب260439

544إعداديةالمشخاب31658النجفذكرمؤيد رحيم طاهر202563

545إعداديةالمشخاب31658النجفذكرازهر عنون هاشم203205

546إعداديةالمشخاب31658النجفذكرطالب جميل عبدالزهرة203369

547إعداديةالمشخاب31658النجفذكررافد حمد سعيد528466

548إعداديةالمشخاب31658النجفذكرصباح عباس عبد312555

1ماجستيرالمشخاب31658النجفأننىتغريد محمد جبار530205

2بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىازهار عبدالكاظم ارحيم314080

3بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىرفعت نعيم عبدالحسن530272

4بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىفائقة كامل ابوشنة85399

5بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىالهام عبداالمير لفته32080

6بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىميعاد جميل محسن202559

ر313258 7بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىسوسن كاظم حسير

8بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىمريم نصير عبدالمنعم312980

9بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىختام كاظم عبدالسادة202051

10بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىاالء محمد تومان301900

11بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىفضاء هاشم عطية312978

12بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىخوله عبداالمير عبدالكاظم201688

13بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىمنر جواد نارص530226

14بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىارام محمد عبيد312967

15بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىليل ساجد كاظم203283



16بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىمدينة نجاح خنيظل556530

17بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىعال عبدالكريم جاسم318119

18بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىهدى نوماس حمادي388424

19بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىفاتن عبدالزهرة كاظم70103

ميثاق صالح علي528265
20بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننى

ي جاسم203141
21بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىسهام راضر

22بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىوالء محمد شدهان201626

23بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىاديان عبداالمير عباس344516

24بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىنرسين جبار كريم201634

ي سلمان203247 نجالء عبدالنن 
25بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننى

26بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىقسمه خليل عبدالرضا313111

ي313245
27بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىسلوى صاحب راضر

28بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىنورالهدى حميد عطية301458

29بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزهراء كريم عبدالهادي388991

30بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىهبة عبدالحسن حباب202545

31بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزهراء صادق جعفر530212

32بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىمنال احمد عبيد203259

33بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىرشا مهدي طاهر354931

34بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىانتضار هادي عسكر530219

زهراء صالح علي530267
35بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننى

36بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىمروة محمد محسن203271

 غالي313249
ر 37بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىنرسين حسير

38بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىشهد شكري عبداالمير530257

39بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىمنر فالح عبود528287

40دبلومالمشخاب31658النجفأننىاقبال محمد بليول203466

41دبلومالمشخاب31658النجفأننىامل محمد جودة202016

42دبلومالمشخاب31658النجفأننىنغم مجيد صيهود203243

43دبلومالمشخاب31658النجفأننىميادة محمد نارص314117

دعاء كريم علي203500
44دبلومالمشخاب31658النجفأننى

45دبلومالمشخاب31658النجفأننىزهراء جميل محسن203486

46دبلومالمشخاب31658النجفأننىمروة منهل منصور261059

47دبلومالمشخاب31658النجفأننىايمان عبد كاظم312613

48دبلومالمشخاب31658النجفأننىايمان عبدعزيز عيدان203462

49دبلومالمشخاب31658النجفأننىنرسين عبيد نعمة202553

ر203498 50دبلومالمشخاب31658النجفأننىختام هالل حسير

51دبلومالمشخاب31658النجفأننىبشائر توفيق كريم314062

52دبلومالمشخاب31658النجفأننىلينا موفق جواد312890

53دبلومالمشخاب31658النجفأننىاشاء عبداالمير عبدهللا301595

54دبلومالمشخاب31658النجفأننىصفاء محمد صاحب302895

55دبلومالمشخاب31658النجفأننىصبا جميل محسن201887

56دبلومالمشخاب31658النجفأننىفاطمة عبدالكاظم متعب85677

57دبلومالمشخاب31658النجفأننىبيان شاكر عبدالكاظم203456

يف539012 58دبلومالمشخاب31658النجفأننىهبة رحيم شر

59دبلومالمشخاب31658النجفأننىاشاء محمدعلي كظوم203199

60دبلومالمشخاب31658النجفأننىميعاد فالح حاتم76983

61دبلومالمشخاب31658النجفأننىسوؤد هاشم يحنر203396

62دبلومالمشخاب31658النجفأننىانتصار محمد خشان301854



63دبلومالمشخاب31658النجفأننىحوراء محمد هادي528481

ر530277 64دبلومالمشخاب31658النجفأننىرسل موس حسير

ر نعيم عبدالكاظم13461 65دبلومالمشخاب31658النجفأننىحنير

66دبلومالمشخاب31658النجفأننىرسل محمد يحنر314007

67إعداديةالمشخاب31658النجفأننىاحالم عبد شنبارة389055

68إعداديةالمشخاب31658النجفأننىميعاد ادم عبدالفاضل528283

افتخار عبدالعالي نعمه561463
69إعداديةالمشخاب31658النجفأننى

70إعداديةالمشخاب31658النجفأننىايام صالح مهدي203184

انتصار سامي فاهم152200
71إعداديةالمشخاب31658النجفأننى

72إعداديةالمشخاب31658النجفأننىشهرزاد هادي مهدي312998

73إعداديةالمشخاب31658النجفأننىرسل صباح عباس85781

74إعداديةالمشخاب31658النجفأننىاسماء محمد جواد202466

1ماجستيرالمشخاب31658النجفأننىضخ باسم حسن202756

ي جاسم203493
2ماجستيرالمشخاب31658النجفأننىحوراء راضر

3ماجستيرالمشخاب31658النجفأننىوفاء حميد حسن300789

4ماجستيرالمشخاب31658النجفأننىمنال كامل كردي344584

5ماجستيرالمشخاب31658النجفأننىاشاء رزاق جبار301664

6ماجستيرالمشخاب31658النجفأننىندى عبداالئمه غياض388435

7بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىغسق باسم عويز255413

8بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزهراء عدنان كريم344475

ر302064 9بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىروان سعد حسير

10بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىرقيه عبداالمير عيىس312175

زهراء حاتم علي302781
11بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننى

12بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىلمياء داهي منعم55089

13بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىمسار محمد جبوري203267

14بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزينب سامي شنان203150

15بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىظفر رحيم نعمة259558

16بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىسحر هاتف حامد303416

ر202574 17بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىمريم جاسب عبدالحسير

18بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىلقاء نارص جواد389093

19بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىحلوة هادي حسون85546

20بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىانوار كاظم جي 85746

21بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىسخ  عادل عباس344424

ان كريم شاكر202546 22بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىنير

23بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىرقية حميد شاكر202055

ر حاكم عبيد203180 24بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىبنير

25بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىرويدة عبداالله عبد85275

26بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىاثار عارف عبدالكاظم312264

27بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىاشاء حاكم عبدالرضا203200

ر202037 28بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزهراء اكرم عبدالحسير

29بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزهراء حميد شاكر302752

ر203355 30بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىعبير طالب عبدالحسير

31بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىانفال احمد نعمة203186

32بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىفاطمة فؤاد كاظم344860

ر203507 33بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىرغد عباس حسير

34بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىهالة نذير علوان60913

معصومة مكي عنون255693
35بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننى



36بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىدعاء احمد عباس167851

37بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىاخالص موس كاظم55573

زهراء مجيد عبدعلي314147
38بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننى

39بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىرحاب حسن عبدالحمزة302663

40بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىاشواق طالب جابر201714

ر203144 41بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىسناء كريم حسير

42بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىحوراء احسان عبداالمير314025

43بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىشفاء صالح عبدالخضر153916

44بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىهدى عادل عباس301360

45بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزينب عبداالمير عبدهللا85578

46بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىنوره احمد رحيم301475

47بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىرغد مجيد ساجت302045

48بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىيرسى هاتف شموت312582

49بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىابتسام نعيم عبدالكاظم55408

50بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىتغريد ترف كاظم201710

51بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزينب عبدالهادي كريم313998

52بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزينة حسون عبداالئمة344444

53بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىهدى حسان عبداالمير202544

مروة عبدعلي صبار528424
54بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننى

55بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىدعاء ناظم موس167865

56بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزينب حميد عبدالحمزة303323

57بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىفاطمة عبدهللا محمد97734

58بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزينب داخل جبار13512

59بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزهراء عبدالرضا عبدزيد85274

ي شاكر منصور255542
60بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىمعانر

61بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىصفا اياد عباس203379

ر صابر نوماس303607 62بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىبنير

63بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىعلياء عبدالكاظم وساف202595

64بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىحوار اياد عباس203422

ر313226 65بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىاسيل عبدالباري حسير

66بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزهراء راهي شاكر530270

67بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىرشا توفيق عبدالرضا530275

68بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزينب عواد جاسم64949

69بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىنىه عبدالعباس محسن202552

70بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىشهد عبداالمير جي 530259

71بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىايناس حميد نجاح85517

72بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىرؤى محمد علوان312140

ر80697 73بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىليل عبدالجاسم عبدالحسير

74بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىدعاء فاخر رحيم202052

75بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىنورا عباس علي202548

76بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىبشائر عبدالمحسن جليخ528403

77بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىضخ عبداالمير محمد255291

78بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىصفاء جاهل سايب85599

79بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىشجن وليد عبدالواحد202763

افراح نصير عبدالعالي301528
80بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننى

81بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىوالء ماجد مالك530220

82بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىهبة حميد جاسم203232



83بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىمريم كاظم كريم85714

84بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزينب عبدعلي صبار528441

85بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىمروة رشيد جاسم202578

86بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىمروة كريم حمد55191

87بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىرويدة عبداالمير عبدالكاظم201672

88بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزهراء نصير عبدالمنعم344468

89بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزينب توفيق عبدالرضا203151

90بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزهراء عبدالكاظم شحان203419

91بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىنور باسم عبدالكاظم203236

92بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىرباب سالم صي 22611

93بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىاشواق عبدالحسن بدر203195

94بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزهراء رحيم حسن167891

ي جاسم203473
95بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىاخالص راضر

96بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىهدى حميد عباس201738

97بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىحنان خالد علوان55729

98بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزهراء محمد عباس85268

99بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىرفيف سوادي كاظم203163

100بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزهراء ماجد حمزة203154

101بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزهراء حميد حسن167881

102بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىعلياء حميد حبيب85660

ي388946
103بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىايمان احمد عبدهانر

104بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىجبار كاظم هادي203452

ر عبدالحسن مراد390678 105بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىنرمير

106بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىهديل عبدالرضا حسن388414

107بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزهراء عباس محمد32321

108بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىوجدان جميل عبدالمجيد300807

109بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىهدير هيثم خضير202541

بتول رحيم تركي302598
110بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننى

111بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىحوراء ناهي عطشان202046

112بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىاشاء عبدعزيز عيدان202028

113بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىضخ عبدهللا داود80075

114بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىفاطمة محمد جبلر390058

115بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىسارة كريم حمد85579

116بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىرسل عقيد كاظم201681

117بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزينب شاكر عيىس85569

118بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىندى نوري مراد390734

119بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىوجدان عبدالمجيد كريم201728

120بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىرغد باقر عباس203506

121بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزهراء عبدالرضا مسلم254785

122بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىمنال احمد رحيم203262

123بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىنبا راهي شاكر202558

ر نعيم عبدالكاظم13443 124بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىبنير

ر302075 125بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىروى سعد حسير

126بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىنمارق باسم عويز301491

127بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىنورالهدى عادل منعم22711

128بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىعبير فاهم عاجل85644

129بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىسكينة عبداالمير ساجت122501



رسل علي حسن13225
130بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننى

131بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىحنان حميد عباس313185

ر259631 132بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىفاطمة كريم عبدالحسير

133بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىاشاء احمد عبدالعظيم301637

134بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزينب محمد كاظم388816

135بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىغفران توفيق عبدالرضا203329

136بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىهدى رحيم جهادي530222

137بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىغذير احمد رحيم85668

ي528410 138بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىهبة نوري راج 

139بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزينب داخل لطيف22626

140بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىظفر باسل عبداليمة388779

141بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىحنان فؤاد كاظم303639

142بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىصفاء ماجد مالك528432

ر عالء عبداالمير314109 143بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىنيفير

هالة عبدالعلم علي344554
144بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننى

145بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىسارة احمد مهدي203405

146بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىعلياء سالم برهان255459

147بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىغفران غالب حمادي54817

ي201707
148بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىتغريد كريم سبن 

149بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىايالف هاتف عباس303649

150بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىضخ قاسم عبدعلي203370

151بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىافراح جاسم حمزة119429

ر203505 152بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىرسل احسان عبدالحسير

ر عبدهللا85564 153بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزمن حسير

154بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىمريم طالب جابر202571

155بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزهراء فالح حاتم259185

156بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزهراء احمد عبدالزهرة201558

157بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىحنان رحيم محمد32252

158بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىسوزان توفيق عبدالرضا202768

يف85333 159بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىاشاء كاظم شر

160بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىرباب جبار رحيم388858

161بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزينة رحيم عطشان303361

162بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىوفاء رسىمي عبدالكاظم85727

ي ماجد حميد259049
163بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىضر

164بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزينب ازهر جهاد13508

غدير مكي صاحب203330
165بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننى

166بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىغدير عبداالمير عبدهللا203332

167بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىخلود جواد عبدالعباس78161

ي شاكر منصور301885
168بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىامانر

169بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزحل كريم عباس312258

170بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىندى حسان عبداالمير314111

171بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزينب حامد كريم85434

172بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىحوراء فاخر مطلب530280

173بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزينب جواد داخل344456

174بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىشيماء غانم جفات65640

ر محمد عبدزيد167789 175بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىحنير

176بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىرؤى عباس عويز303217



177بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىازهار احمد عبدالهادي152110

هديل مكي صاحب202538
178بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننى

ر202762 179بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىشهد احمد حسير

180بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىميعاد عبدالعباس مالك258971

181بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىنبا شاكر جابر530225

ر عبدالستار جبار203458 182بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىبنير

183بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىبلقيس عبدهللا سلمان201713

عبير علي حميد254968
184بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننى

ر85348 185بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىهدى خضير حسير

186بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىغفران حاكم عبد203326

187بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىهبة محمد علوان301386

188بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىمنر صباح جواد314120

يف85453 189بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىاحالم كاظم شر

190بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىمريم هيثم خضير255654

191بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىاشاء كريم عطشان203472

192بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزينب طالب جابر201668

193بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىرشا عبدالهادي دعبول202054

194بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىميعاد عبد حبيل203249

195بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىحوراء عبدالكاظم وساف389191

196بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىرؤى نوري مراد302806

197بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىهبة رزاق كاظم528413

198بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىنرجس سليم عبدالهادي301512

199دبلومالمشخاب31658النجفأننىزينب فاخر كرحوت13228

ي301374
200دبلومالمشخاب31658النجفأننىهدى مجهول كانر

ي عبدالمحسن13274
201دبلومالمشخاب31658النجفأننىعبير غنر

جيهان حيدر علي314048
202دبلومالمشخاب31658النجفأننى

203دبلومالمشخاب31658النجفأننىحوراء سجاد عبدهللا203497

204دبلومالمشخاب31658النجفأننىزهراء خليل محل254825

205دبلومالمشخاب31658النجفأننىرسل محسن كامل85551

صفا قاسم عبدعلي203376
206دبلومالمشخاب31658النجفأننى

207دبلومالمشخاب31658النجفأننىزهراء ستار جبار153362

208دبلومالمشخاب31658النجفأننىصابرين احمد عبدالحسن530214

209دبلومالمشخاب31658النجفأننىهدى هادي غضبان538941

210دبلومالمشخاب31658النجفأننىزينب نصير عبدالمنعم313209

211دبلومالمشخاب31658النجفأننىزهراء نارص جساب201911

ر رزاق داود85522 212دبلومالمشخاب31658النجفأننىبنير

213دبلومالمشخاب31658النجفأننىمنار ماجد مالك530228

214دبلومالمشخاب31658النجفأننىرؤى فاضل عبيس85558

215دبلومالمشخاب31658النجفأننىفاطمة كاظم كريم22700

فاطمة علي كريم255344
216دبلومالمشخاب31658النجفأننى

217دبلومالمشخاب31658النجفأننىذكرى محمد علوان302670

218دبلومالمشخاب31658النجفأننىحوراء محمد هاتف203169

219دبلومالمشخاب31658النجفأننىصفا ناظم موس122491

220دبلومالمشخاب31658النجفأننىمريم منذور اسماعيل388612

ر عبدالكاظم303306 221دبلومالمشخاب31658النجفأننىزينب حسير

222دبلومالمشخاب31658النجفأننىعبير مهند عباس13369

223دبلومالمشخاب31658النجفأننىهديل عبداالمير مراد167591



224دبلومالمشخاب31658النجفأننىصابرين مدلول جاسم201660

االء محمدعلي صاحب203193
225دبلومالمشخاب31658النجفأننى

226دبلومالمشخاب31658النجفأننىرؤى نبيل عبدالرضا314005

227دبلومالمشخاب31658النجفأننىغفران عبدالكاظم عبدالزهرة259747

228دبلومالمشخاب31658النجفأننىفاطمة محمد حبيب13378

229دبلومالمشخاب31658النجفأننىسارة احمد رحيم203147

230دبلومالمشخاب31658النجفأننىمها مجبل حمزة203253

231دبلومالمشخاب31658النجفأننىسارة زهير كاظم85240

232إعداديةالمشخاب31658النجفأننىنبا قاسم عبدالخالق390125

يف201837 233إعداديةالمشخاب31658النجفأننىكوثر عليم شر

ر عبدهللا344484 234إعداديةالمشخاب31658النجفأننىرسل حسير

235إعداديةالمشخاب31658النجفأننىزهراء اياد عباس203489

236إعداديةالمشخاب31658النجفأننىزهراء رزاق كاظم528457

237إعداديةالمشخاب31658النجفأننىكوثر فالح عبود159816

238إعداديةالمشخاب31658النجفأننىرسل حيدر محمد152895

زهراء عبدعلي محمد344722
239إعداديةالمشخاب31658النجفأننى

240إعداديةالمشخاب31658النجفأننىفرقان حميد عبد13379

241إعداديةالمشخاب31658النجفأننىزينب عدنان كريم22631

242إعداديةالمشخاب31658النجفأننىزهرة عبدالخضر حسن344718

243إعداديةالمشخاب31658النجفأننىنور حاكم عبيد201504

244إعداديةالمشخاب31658النجفأننىفاطمة رعد ناهض344688

245إعداديةالمشخاب31658النجفأننىايالف نجاح شاكر13439

246إعداديةالمشخاب31658النجفأننىنورة نصير حميد301445

247إعداديةالمشخاب31658النجفأننىزينب شاكر اسماعيل203149

رحيل علي جابر167870
248إعداديةالمشخاب31658النجفأننى

249إعداديةالمشخاب31658النجفأننىتبارك عادل عبدهللا13447

250إعداديةالمشخاب31658النجفأننىهدى جعفر محمد314107

251إعداديةالمشخاب31658النجفأننىزينب ماجد حمزة201665

252إعداديةالمشخاب31658النجفأننىتبارك احمد عبدالهادي344744

253إعداديةالمشخاب31658النجفأننىرقية نعمة عبداالمير78342

254إعداديةالمشخاب31658النجفأننىنورة شاكر عيىس85724

255إعداديةالمشخاب31658النجفأننىاشواق شاكر اسماعيل203197

 صالح علي539085
ر 256إعداديةالمشخاب31658النجفأننىبنير

ر203467 257إعداديةالمشخاب31658النجفأننىاصيل عبدالباري حسير

258إعداديةالمشخاب31658النجفأننىرغد حبيب كاظم528371

ي جميل جاسم151787
259إعداديةالمشخاب31658النجفأننىامانر

260إعداديةالمشخاب31658النجفأننىنغم هاتف عباس538988

261إعداديةالمشخاب31658النجفأننىزينة رحمن مزهر390929

ر167826 262إعداديةالمشخاب31658النجفأننىدعاء احمد حسير

263إعداديةالمشخاب31658النجفأننىمها توفيق عبدالرضا201511

264إعداديةالمشخاب31658النجفأننىلمياء محمد علوان167343

عبير مكي صاحب312813
265إعداديةالمشخاب31658النجفأننى

266إعداديةالمشخاب31658النجفأننىنظر رحيم نعمة167587

ر صباح عبدهللا22587 267إعداديةالمشخاب31658النجفأننىبنير

268إعداديةالمشخاب31658النجفأننىاصيل محمد هاتف201596

269إعداديةالمشخاب31658النجفأننىرغد عادل عبدهللا63751

ر344590 270إعداديةالمشخاب31658النجفأننىهجران عدنان حسير



271إعداديةالمشخاب31658النجفأننىزينب ضياء عبدهللا388826

272إعداديةالمشخاب31658النجفأننىصابرين حميد نجاح303510

ر رياض علي13441 273إعداديةالمشخاب31658النجفأننىبنير

274إعداديةالمشخاب31658النجفأننىغدير عبدالكريم حمزة13575

275إعداديةالمشخاب31658النجفأننىزينب ثامر كاظم312642

276إعداديةالمشخاب31658النجفأننىروى ناهي عشان152995

277إعداديةالمشخاب31658النجفأننىاخالص مرشد غازي13423

278إعداديةالمشخاب31658النجفأننىهبة ناجح كاظم161839

279إعداديةالمشخاب31658النجفأننىحوراء فاضل عيىس538997

ي201557
280إعداديةالمشخاب31658النجفأننىزينب نعمة راضر

281إعداديةالمشخاب31658النجفأننىزهراء عطيوي حمزة557039

282إعداديةالمشخاب31658النجفأننىوديان كاظم هادي202535

ايات علي عباس201575
283إعداديةالمشخاب31658النجفأننى

284إعداديةالمشخاب31658النجفأننىمروة ابراهيم عبيد167489

285إعداديةالمشخاب31658النجفأننىفرقان شاكر عبادي217797

286إعداديةالمشخاب31658النجفأننىكوثر حيدر كامل22704

287إعداديةالمشخاب31658النجفأننىرسل سوادي كريم302654

288إعداديةالمشخاب31658النجفأننىحميدة عبداليمة هادي354926

289إعداديةالمشخاب31658النجفأننىزهراء عبدالعباس عبدالزهرة153433

290إعداديةالمشخاب31658النجفأننىمنار حيدر جبير161679

زهراء عقيل عبدالعالي254796
291إعداديةالمشخاب31658النجفأننى

 عبدالعلم علي344588
ر 292إعداديةالمشخاب31658النجفأننىهيلير

293إعداديةالمشخاب31658النجفأننىايات مهند رحيم528340

ر167333 294إعداديةالمشخاب31658النجفأننىفضاء نارص حسير

295إعداديةالمشخاب31658النجفأننىسخ  سجاد عبدهللا153768

296إعداديةالمشخاب31658النجفأننىنورالهدى صادق ضاري202550

ميالد سالم عبدالعالي516985
297إعداديةالمشخاب31658النجفأننى

298إعداديةالمشخاب31658النجفأننىزهراء نعمة عبداالمير85261

299إعداديةالمشخاب31658النجفأننىرشا احمد عبد22617

300إعداديةالمشخاب31658النجفأننىشذى عباس عبدزيد201551

301إعداديةالمشخاب31658النجفأننىانتصار هاتف كاظم152264

ر390485 302إعداديةالمشخاب31658النجفأننىزهراء خضير حسير

303إعداديةالمشخاب31658النجفأننىفرقان راهي شاكر530242

304إعداديةالمشخاب31658النجفأننىزهراء هاتف عباس167896

لقاء محمدعلي صاحب13577
305إعداديةالمشخاب31658النجفأننى

فاطمة علي جميل22690
306إعداديةالمشخاب31658النجفأننى

ر موس538993  حسير
307إعداديةالمشخاب31658النجفأننىتف 

308إعداديةالمشخاب31658النجفأننىرويدة عبدالحسن فليح153243

309إعداديةالمشخاب31658النجفأننىمروة كريم عبدالهادي85710

310إعداديةالمشخاب31658النجفأننىاالء عبدالحسن هادي119406

غفران نصير عبدالعالي255383
311إعداديةالمشخاب31658النجفأننى

312إعداديةالمشخاب31658النجفأننىزينب نصير حميد303345

313إعداديةالمشخاب31658النجفأننىفاطمة عبدالباري عبدهللا159031

اقبال علي كامل151913
314إعداديةالمشخاب31658النجفأننى

315إعداديةالمشخاب31658النجفأننىايمان خالد علوان13440

316إعداديةالمشخاب31658النجفأننىكوثر سعدون كاظم260495

317إعداديةالمشخاب31658النجفأننىاصيل كامل محمد122112



حوراء رحيم تركي32262
318إعداديةالمشخاب31658النجفأننى

319إعداديةالمشخاب31658النجفأننىزهراء عباس علي203160

320بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىشيماء راهي مرزة303483

321بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىزينب حسن عبدالحمزة78415

322بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىدنيا مؤيد محمد302681

323بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىسهاد محمد هادي201663

نهله عبدالعالي نعمه85118
324بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننى

325بكالوريوسالمشخاب31658النجفأننىنغم عبداالمير مراد344573

326دبلومالمشخاب31658النجفأننىخلودة عباس عبد85755

327دبلومالمشخاب31658النجفأننىاسيل عبد نور203469

ر203400 328دبلومالمشخاب31658النجفأننىسناء شهيد عبدالحسير

329إعداديةالمشخاب31658النجفأننىنضال كامل كردي528344

ر31659النجفذكرمازن عبدالكاظم هادي340809 1دكتوراهالسبطير

ر31659النجفذكرغزوان عدي عطشان216258 2دكتوراهالسبطير

ر31659النجفذكركريم غالب اسود341997 3ماجستيرالسبطير

ي هادي340565
ر31659النجفذكرسعيد حسونر 4دبلوم عاليالسبطير

ر31659النجفذكرنعمة جعيالن مجالد341668 5بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرشاكر عويد عالوي340706 6بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرماجد كاظم محمد61092 7بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرنعيم شالكة جي 58684 8بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرهادي اليج مشكور559422 9بكالوريوسالسبطير

ر بدن57296 ر31659النجفذكرمحمود حسير 10بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحمزة ناظم كاظم534125 11بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكررائد سلوم جاسم530303 12بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكراحسان علي حمزة48651 13بكالوريوسالسبطير

ي61274
ر31659النجفذكرمكي مدلول راضر 14بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكركاظم واصف كاظم459245 15بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرماجد عبدالرضا كاظم340799 16بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكررائد حمزة جاسم215324 17بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرفاخر علوان خليوي341783 18بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحميد صاحب كريم215368 19بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرسالم كريم بازول43744 20بكالوريوسالسبطير

ي عبد341127
ر31659النجفذكراحمد راضر 21بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعبداالمير نارص جاسم340742 22بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرصالح داخل برهان340554 23بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعبدالكريم عبد جبار324812 24بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعلي محمد حسن10202 25بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعماد عبدنور حمزة217822 26بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمارد حميد حسن75460 27بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرصالح حمزة كريم57265 28بكالوريوسالسبطير

ر حنون حسن104404 ر31659النجفذكرحسير 29بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكركرار حميد كريم59423 30بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمحسن مذري عبد215911 31بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكركرار فاهم مجيد10340 32بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرماهر عبدالكاظم هادي57328 33بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعقيل عبدمسلم عبدالحسن340546 34بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرقاسم عبدالولي رسول217771 35بكالوريوسالسبطير



ر31659النجفذكراحمد عدي عطشان530278 36بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرجالل شاكر نعمة459348 37بكالوريوسالسبطير

 عبدالعالي عبدالحسن215407
ر ر31659النجفذكرحسير 38بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرنجم عباس حمود72574 39بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحيدر كاظم محمد217297 40بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرغسان عبدالكريم جواد216253 41بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرفارس فليح كاظم215949 42بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحسن هادي كاظم459367 43بكالوريوسالسبطير

ي كاظم61115
ر31659النجفذكرمحمد حسونر 44بكالوريوسالسبطير

ي علي435040
ر31659النجفذكراحمد راضر 45بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعلي عبدالعباس عبدالرضا530282 46بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرليث علي جامي57085 47بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكراياد عواد شالكة530350 48بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحمدهللا مثقال عطية217364 49بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعالء شاكر عبدالرضا215181 50بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعماد صفير فرحان215158 51بكالوريوسالسبطير

ي عبدهللا88178 ر31659النجفذكرحسن ناج  52بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحيدر حاكم عبدالخالق215341 53بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرامير رزاق محمد324977 54بكالوريوسالسبطير

 علي جواد215397
ر ر31659النجفذكرحسير 55بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكروسام صكبان غياض459273 56بكالوريوسالسبطير

ر محمد حسن341828 ر31659النجفذكرحسير 57بكالوريوسالسبطير

ر مهدي عزيز46998 ر31659النجفذكرحسير 58بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحسام رزاق محمد25446 59بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرهشام صكبان غياض340861 60بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرذوالفقار داخل رحمن45473 61بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكروليد خالد مطرسر215496 62بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحسام حمزة حسن25082 63بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرجابر داخل كنوش324436 64بكالوريوسالسبطير

ي435049 ر ستار حاج  ر31659النجفذكرحسير 65بكالوريوسالسبطير

ر عبدزيد حمزة341744 ر31659النجفذكرحسير 66بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعلي عبداالله سلمان10155 67بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرنادر عادل شعالن76043 68بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحيدر لفته رواد215334 69بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعلي كاظم داخل215172 70بكالوريوسالسبطير

ر عواد سلطان215390 ر31659النجفذكرحسير 71بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعمار عبدالهادي عبيد57492 72بكالوريوسالسبطير

غام خالد عباس340559 ر31659النجفذكررصر 73بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعباس فاضل جاسم58006 74بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد يحنر داخل434861 75بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرباقر محمد كريم422432 76بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرياش ثامر عباس342068 77بكالوريوسالسبطير

ر341885 ر31659النجفذكرعلي عبدهللا عبدالحسير 78بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمرتضر ابراهيم عبدهللا434831 79بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكراحمد رشيد علوان341814 80بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحسن محمدعلي شعالن93442 81بكالوريوسالسبطير

ي جبار341658
ر31659النجفذكرعلي شمخر 82بكالوريوسالسبطير



ر31659النجفذكريونس فاخر كاظم477216 83بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكراحمد يحنر داخل516128 84بكالوريوسالسبطير

ي324420
ر31659النجفذكرامير طه شمخر 85بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرسمير عبدالكريم كاظم550572 86بكالوريوسالسبطير

ر احمد جميل46404 ر31659النجفذكرحسير 87بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحميد سعيد كسار530398 88بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرامير محمد عبدالكاظم340540 89بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكروهب رزاق محمد435755 90بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرذوالفقار رياح حسن341680 91بكالوريوسالسبطير

ر341073 ر31659النجفذكررعد حمزة عبدالحسير 92بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعباس مسافر محسن550768 93بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحيدر اياد مهدي340974 94بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحجاز رزاق محمد530274 95بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرماجد لفته خليوى340947 96بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعلي عبداالمير عزيز459133 97بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمصطفر رحيم عبدالرضا57111 98بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكراحمد وثيق سالم550504 99بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكركرار صباح عطشان216147 100بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعبدالباقر عبدالرزاق ضيدان57109 101دبلومالسبطير

ر31659النجفذكروحيد كامل حمزة341864 102دبلومالسبطير

ر31659النجفذكروسام عزيز حسن530378 103دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرهادي مسلم بدر215988 104دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرلفته عبدعلي عبدهللا57090 105دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرعبدالخالق حسن حمزه216316 106دبلومالسبطير

ر عباس61549 ر31659النجفذكرمنهل حسير 107دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرسماح مرزوك مشكور216673 108دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرفاهم عزيز هاشم458808 109دبلومالسبطير

ر31659النجفذكراحمد مراد عبدالكاظم435034 110دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرقضي عبدالرضا كاظم341989 111دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرعلي جساب مسير57638 112دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرحيدر محمد عبود341854 113دبلومالسبطير

ر31659النجفذكركريم محمد تايه215933 114دبلومالسبطير

ر476676 ر31659النجفذكراحمد محسن حسير 115دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد كردي علي216081 116دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرحيدر عواد سلطان44146 117دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرعبدالزهرة كامل نجم58261 118دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرغانم فاهم كاظم58628 119دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرحيدر عويد عالوي341839 120دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرعقيل عبدالزهرة حسون530320 121دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرعلي محمد حسون56925 122دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرفائق جياد نوام459064 123دبلومالسبطير

ر31659النجفذكراحمد عبداالمير كريم44550 124دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرحسن سعود عبداالمير8593 125دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرغانم محمد مدلول341714 126دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد جاسم صي 217762 127دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرناهض محمد عبود534120 128دبلومالسبطير

ر سعود عبداالمير9057 ر31659النجفذكرحسير 129دبلومالسبطير



ر31659النجفذكرعامر حاكم محمد216901 130دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرامير علي كاظم217618 131دبلومالسبطير

ر31659النجفذكركرار يحنر محسن458771 132دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرمهدي جواد صيهود218076 133دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرقاسم محمد علي10290 134دبلومالسبطير

ر31659النجفذكراياد كاظم مهدي215443 135دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرعالء نعمه فهد57951 136دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد كاظم عطية10935 137دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرعامر حسن علوان340725 138دبلومالسبطير

ر لفته530313 ر31659النجفذكرمحمد عبدالحسير 139دبلومالسبطير

ر31659النجفذكررباح جواد عبد99310 140دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرامير عقيل عبدالجليل47757 141دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرعلي عبد حسن56946 142دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرضياء عبدهللا هاتف458680 143دبلومالسبطير

ر31659النجفذكركرار عبداالمير محمد215943 144دبلومالسبطير

ر31659النجفذكراحمد رضا كريم215289 145دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد باسم محسن421790 146دبلومالسبطير

ر31659النجفذكركاظم حاتم هويدي218184 147دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرسيف عبيد فارس530404 148دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرعلي حسون عبدالعزيز216286 149دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرعلي بوبة مكسور216295 150دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرمحمدعلي داخل رحمان216065 151دبلومالسبطير

غام صكبان غياض324703 ر31659النجفذكررصر 152دبلومالسبطير

ي عبدالعباس جي 342059
ر31659النجفذكرهانر 153دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرحسن توفيق فاهم215210 154دبلومالسبطير

ي458718 ر31659النجفذكرصابر كاظم حمير 155دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد رحيم هادي17589 156دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد رسول فليح216109 157دبلومالسبطير

ر340650 ر عبدالزهرة ياسير ر31659النجفذكرحسير 158دبلومالسبطير

ر31659النجفذكراحمد حاتم نارص87499 159دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرامير حسن كاظم44472 160دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد عبدالزهره محمد216090 161دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرماهر ترتيب كاظم216118 162إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرماهر عادل شعالن10981 163إعداديةالسبطير

ر عواد عبود48289 ر31659النجفذكرامير 164إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكررضا كريم مسلم215312 165إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرماجد داخل نوام215919 166إعداديةالسبطير

ي كاطع47159
ر
ر31659النجفذكرجميل صاق 167إعداديةالسبطير

ر جفات عبدالسادة44222 ر31659النجفذكرحسير 168إعداديةالسبطير

ي323834
ر31659النجفذكركاظم هدهود راضر 169إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكراحمد توفيق جواد215473 170إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرسامي حليم مسلم341334 171إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد رسول ظاهر61157 172إعداديةالسبطير

ماهي75502 ر31659النجفذكرملحان لفته شر 173إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرقاسم جواد كاظم216207 174إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعلي جواد كاظم216292 175إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكراحكام عبدهللا داخل24902 176إعداديةالسبطير



ر31659النجفذكرمهند عبد حسن459205 177إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرغالب جي  طوقان58713 178إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرنجاح كاظم جيثوم342039 179إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعمار جواد كاظم17556 180إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرماهر حمداوي جاسم57104 181إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرشعالن جي  ضيدان561275 182إعداديةالسبطير

ر محمد مهدي215383 ر31659النجفذكرحسير 1بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكركرار حيدر شنان216462 2بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرزياد عواد شالكة57037 3بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعادل شاكر بندر56874 4بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرفهد فيصل غازي10251 5بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكررافد حمادي علي45441 6بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرباقر محمد بندر217549 7بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرجاسم محمد عيدان216823 8بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكراكرم صباح عبدالحسن217638 9بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرضياء عزيز عباس57427 10بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد نعمة فهد75810 11بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعلي حمزة كاظم57567 12بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكراحمد فاخر ترتيب45032 13بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرجاسم عبدالكاظم محسن47294 14بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكراحمد نعمة فهد44447 15بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحسام صكبان غياض324726 16بكالوريوسالسبطير

ر8400 ر31659النجفذكرحسن مطر حسير 17بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمرتضر نزار حاكم75569 18بكالوريوسالسبطير

ر عبدالحمزة56896 ر31659النجفذكرعمار ياسير 19بكالوريوسالسبطير

ي تاية عبد94756 ر31659النجفذكرصي  20بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرباسم نعيمة فرهود47487 21بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمرتضر حمزة جياد97042 22بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكركرار حيدر محمد216178 23بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرسامر مالك حتوت24657 24بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعفيف عبدالكاظم مسلم216307 25بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد حسن عبدهللا324102 26بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمحمود محسن كاظم75443 27بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكراحمد حليم فاهم8284 28بكالوريوسالسبطير

ر عبدالباري رسول340658 ر31659النجفذكرحسير 29بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمرتضر محيل سمارة57967 30بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعالء كاظم توفيق324951 31بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحسن حاكم كاظم215436 32بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحسن سحاب عاشور46655 33بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعقيل هادي عبد56993 34بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعلي عباس حمود340789 35بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرثائر عبدالعباس حسن217475 36بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعمار جاسب مردان530256 37بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعبدالحسن جابر مكي340750 38بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرياش عبدالزهرة حمزة98699 39بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرقاسم محمدعلي كاظم95716 40بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد عاد عبدالكاظم216098 41بكالوريوسالسبطير



ر31659النجفذكرنصير جواد كاظم340850 42بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرسالم عبدالحسن عبد217032 43بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمنتظر جفات فرحان215560 44بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمهيب احمد حسن340838 45بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكركرار شاكر شالكة435644 46بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعالء سعيد محيل216303 47بكالوريوسالسبطير

ر كريم216324 ر31659النجفذكرصالح عبدالحسير 48بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعباس غافل شياع56839 49بكالوريوسالسبطير

ر مالك رحيم45530 ر31659النجفذكرحسير 50بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرطيف مهدي فرحان434879 51بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكركرار سعيد صالح555770 52بكالوريوسالسبطير

ي56863
ر31659النجفذكرعلي جبار راضر 53بكالوريوسالسبطير

ر340605 ر31659النجفذكراحمد عادل جبير 54بكالوريوسالسبطير

ر عبدالحر10688 ر31659النجفذكركرار عبدالحسير 55بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعلي قاسم حمزة10218 56بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعمار حسن مسلم9564 57بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمصطفر حمزة جياد96537 58بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحسن علي هادي323366 59بكالوريوسالسبطير

ر56718 ر31659النجفذكرسيف علي حسير 60بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرامير ستار حمزة341917 61بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعباس حمزة فليح95313 62بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرقاسم تكليف عبد218190 63بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعبدهللا هادي كاظم217941 64بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرياش سحاب علي76914 65بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرامير قاسم حميد44502 66بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرضياء شاكر صاحب215184 67بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد جفات فرحان215614 68بكالوريوسالسبطير

ر215953 ر محمد عبدالحسير ر31659النجفذكرياسير 69بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمسلم عقيل حريجة216036 70بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكراكرم حاتم ثامر47958 71بكالوريوسالسبطير

ر216027  محمد عبدالحسير
ر31659النجفذكرمصطفر 72بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكريوسف فاخر كاظم77028 73بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرصفاء نجاح عبدالحسن57375 74بكالوريوسالسبطير

 عبدعلي فاضل8421
ر ر31659النجفذكرحسير 75بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحيدر نعمة عبد324548 76بكالوريوسالسبطير

 علي عبيد45628
ر ر31659النجفذكرحسير 77بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحيدر عبداالمير كريم314020 78بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعالوي محمد عبدنور58380 79بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعلي كاظم سعدون217841 80بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرليث سلمان غياض434867 81بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعلي عباس زغير216284 82بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكراحمد حازم يحنر341900 83بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعلي كريم جاسم57202 84بكالوريوسالسبطير

غام حيدر محمد57398 ر31659النجفذكررصر 85بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعبدالحميد نارص عبدالمنعم58182 86بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرلواء شاكر داخل342004 87بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكراحمد عبداالمير محمد536265 88بكالوريوسالسبطير



ر31659النجفذكرمصطفر كامل حميد58075 89بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد علي محمد75765 90بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعباس مهدي كاظم56884 91بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرياش علي فايق435584 92بكالوريوسالسبطير

ر رياض عبدالعالي9045 ر31659النجفذكرحسير 93بكالوريوسالسبطير

ر56849 ر31659النجفذكرعلي زاهي عبدالحسير 94بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرثعبان علي محيول47361 95بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعلي فيصل حاكم217849 96بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد كريم عبد17630 97بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعدي عبدالرضا كاظم340769 98بكالوريوسالسبطير

ر215266 ر31659النجفذكرحامد ناهض عبدالحسير 99بكالوريوسالسبطير

 علي كريم47124
ر ر31659النجفذكرحسير 100بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد جواد محمد57125 101بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد منهل كامل10880 102بكالوريوسالسبطير

ر434891 ر مطر حسير ر31659النجفذكرحسير 103بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرصابر علي جواد56737 104بكالوريوسالسبطير

ر محمد8537 ر31659النجفذكرحيدر عبدالحسير 105بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعلي توفيق فاهم57135 106بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرايمن صبيح جهيد469418 107بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحيدر كاظم وهيب340674 108بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكربشير رزاق رضا217514 109بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمصطفر ابراهيم جواد530248 110بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرفاضل سلطان مكسور216234 111بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرهادي رشيد جي 76649 112بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحسن حيدر عبدالكاظم341236 113بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكراحمد نبيل عبدالزهرة216891 114بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكركريم عبدالكاظم عبدهللا216136 115بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحسن حازم محسن435598 116بكالوريوسالسبطير

ر سعدون530324 ر31659النجفذكرليث حسير 117بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكريوسف جميل تكليف76998 118بكالوريوسالسبطير

ر امان عبيدش45923 ر31659النجفذكرحسير 119بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكركرار ناهض يحنر59338 120بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمحمود عبدالباري محمد216053 121بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعلي نعمة كاظم324448 122بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعلي سهيل جعفر57669 123بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرنصير عبيد هادي76461 124بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعلي عباس رضا216276 125بكالوريوسالسبطير

ر215478 ر31659النجفذكراحسان عادل جبير 126بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحسن علي حنون215423 127بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد وارد جياد216072 128بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعلي فاخر ترتيب217857 129بكالوريوسالسبطير

 علي جي 217418
ر ر31659النجفذكرحسير 130بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمهند محمد مظلوم75939 131بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرياش عبدالكريم عبد323327 132بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحسن فليح حسن215420 133بكالوريوسالسبطير

ر جامل شامان8339 ر31659النجفذكرحسير 134بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرباسم عزيز هاشم324784 135بكالوريوسالسبطير



ي جبار10805 ر31659النجفذكرمحمد راج  136بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعلي كريم كاظم323920 137بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرجعفر عبدالعباس حسن203449 138بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمسلم عبدالكاظم حاتم218091 139بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد وهاب كاظم341095 140بكالوريوسالسبطير

ي44253
ر31659النجفذكرجاسم محمد شمخر 141بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحسن جعفر عبدالعباس56952 142بكالوريوسالسبطير

ر نجم صاحب44188 ر31659النجفذكرحسير 143بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرمنتظر راقب حسن341347 144بكالوريوسالسبطير

ر هاشم عبدالمنعم25055 ر31659النجفذكرحسير 145بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرامير بشير حمزة44434 146بكالوريوسالسبطير

ر كامل محسن94021 ر31659النجفذكرحسير 147بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكراحسان عامر بدش24986 148بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعلي رعد كريم56888 149بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعلي لطيف سعود56963 150بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعلي عبدالحر حبيب216271 151بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرحيدر غالب رهيف9019 152بكالوريوسالسبطير

ر عبار عبدهللا215417 ر31659النجفذكرحسير 153بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعباس كامل هادي95376 154بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكراحمد غانم موس44582 155بكالوريوسالسبطير

ر جابر216266 ر31659النجفذكرعليم عبدالحسير 156بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرفيصل مهدي جواد217775 157دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرهشام عبدالحسن خضير340865 158دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرقاسم نعمة فهد57186 159دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرعبدالمجيد نجاح عبدالصاحب340762 160دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد فالح عبدهللا434864 161دبلومالسبطير

ر كاظم عبدالكريم56933 ر31659النجفذكرحسير 162دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد حسن عبدالزهرة11000 163دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرباسم جواد محمد47591 164دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرعامر شاكر بندر459312 165دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرسلمان نعمة حمزة216354 166دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرازهر رحيم معيوف47794 167دبلومالسبطير

ر31659النجفذكراحمد حيدر تركي48044 168دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرهيثم عواد عبود215504 169دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرمهند محسن جي 75429 170دبلومالسبطير

ر عباس داخل26120 ر31659النجفذكرحسير 171دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرصفاء شاكر صاحب216934 172دبلومالسبطير

ر31659النجفذكراكرم عبدعلي حسن24882 173دبلومالسبطير

ر31659النجفذكراحمد عبدالعباس جي 215470 174دبلومالسبطير

ر حسن435020 ر عبدالحسير ر31659النجفذكرامير 175دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرظاهر كاظم سعدون57417 176دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرعلي عبدالزهرة كاظم217863 177دبلومالسبطير

 علي جاسم44672
ر ر31659النجفذكرحسير 178دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد محسن رحمن57147 179دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرزيد جبار رضا9150 180دبلومالسبطير

ر حوير435009 ر31659النجفذكرايوب حسير 181دبلومالسبطير

 علي مرهم46544
ر ر31659النجفذكرحسير 182دبلومالسبطير



ر31659النجفذكرمهند حمود شاكر10849 183دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرعبدهللا لفته داهي57746 184دبلومالسبطير

ر عبداالمير كامل215413 ر31659النجفذكرحسير 185دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرعلي محمد مدلول57917 186دبلومالسبطير

ر45970 ر31659النجفذكرحكيم عدنان جبير 187دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد خضر محمد215580 188دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرعقيل رحيم عبدالرضا56871 189دبلومالسبطير

ر31659النجفذكراحسان جبار كظم43811 190دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرميثم عبدالكاظم مسلم216004 191دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرحسن علي عمران47030 192دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرعباس محسن نور341981 193دبلومالسبطير

ر61027 ر31659النجفذكرمنتظر حيدر حسير 194دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرامير سالم نعيم341158 195دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد عقيد علي218148 196إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحسن كاطع صاحب216425 197إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرميثم محمد عبدالزهرة218067 198إعداديةالسبطير

ر حمدهللا مثقال216746 ر31659النجفذكرحسير 199إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكراكرم ماجد مطرسر8043 200إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد كاظم مرزوك75885 201إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكربهاء عبدهللا هاتف87765 202إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرامير باسم جبار48017 203إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرحسن جميل عبدالزهرة8522 204إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرسجاد شاكر عبادي9302 205إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكراثير عادل محمد340580 206إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكررحيم اعتماد جبار341246 207إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعقيل عباس رضا217929 208إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعلي طالب كاظم57518 209إعداديةالسبطير

ر عبدمسلم341478 ر31659النجفذكرعلي حسير 210إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد مرزوك جازي61860 211إعداديةالسبطير

ر217908 ر31659النجفذكرعلي جبير حسير 212إعداديةالسبطير

ر كريم مسلم25232 ر31659النجفذكرحسير 213إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكررضا مسلم كاظم94064 214إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد علي كوان550774 215إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرثابت باسم حمزة47325 216إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمراد جالب عجة97284 217إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرسعدون رجاب كريمط323736 218إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد ماجد مطرسر61915 219إعداديةالسبطير

ر كاظم341250 ر31659النجفذكرحيدر عبدالحسير 220إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكركرار رحيم هادي17687 221إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرياش شوكت حمادي77068 222إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرزيد عدي عطشان217150 223إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمنتظر نعيم سوادي61800 224إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرفائق حازم عبدالكريم58957 225إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد حسن هادي75732 226إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد احمد حسن215617 227إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرزيد حسن كاظم45262 228إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمصطفر رائد حسن218079 229إعداديةالسبطير



ر31659النجفذكرعلي رياح جبار94957 230إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرقاسم ماجد بالل216198 231إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعالء حمود فهد58305 232إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرحيدر كريم عبيد44241 233إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكراحمد مرزوك جازي47922 234إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمقتدى احمد محسن341396 235إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرحيدر ثامر كاظم46022 236إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرزمان نوري فاخر57053 237إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعلي سعيد ريكان217874 238إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرحسن احمد غافل215230 239إعداديةالسبطير

ر76731 ر31659النجفذكروائل فاضل عبدالحسير 240إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرقاسم فاهم رحمن57075 241إعداديةالسبطير

 علي حبيب46933
ر ر31659النجفذكرحسير 242إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد جاسب ضاري530406 243إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرفالح حسن جابر217780 244إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعلي رسول فليح217914 245إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمهدي فريد جبار342024 246إعداديةالسبطير

ر هادي زغير93522 ر31659النجفذكرحسير 247إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعلي جابر حسن57724 248إعداديةالسبطير

ر فائق جياد435058 ر31659النجفذكرحسير 249إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكراكرم باسم جواد87668 250إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعبدالهادي حسن عليوي435686 251إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرسجاد نعيم عباس217060 252إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرسعيد حميد غازي324199 253إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرطيف باهر سلمان341268 254إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكركرار كريم هالل59469 255إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرارشد سالم مرزوك47723 256إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمقتدى مازن كريم342014 257إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرازهر شوكت حمادي217644 258إعداديةالسبطير

ر99171 ر31659النجفذكرعبدالكاظم هاتف حسير 259إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكركرار حبيب نعمة216485 260إعداديةالسبطير

ر217099 ر31659النجفذكرزيد علي حسير 261إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرصاحب علي فاهم216952 262إعداديةالسبطير

 علي جواد217387
ر ر31659النجفذكرحسير 263إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمجيد سعيد كسار61689 264إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعلي كتاب سلمان217829 265إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرحيدر حسن توماس46810 266إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعلي رحيم محيل217883 267إعداديةالسبطير

ر95756 ر31659النجفذكرمصطفر زاهي عبدالحسير 268إعداديةالسبطير

ر رحيم530401 ر31659النجفذكرحسام عبدالحسير 269إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمهدي صالح عبدهللا75631 270إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرامير كاظم توفيق341208 271إعداديةالسبطير

ي218073
ر شمخر ر31659النجفذكرمؤيد ياسير 272إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرظافر رحيم عبيس216633 273إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرحيدر عبداالمير عزيز342187 274إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعلي ديوان طراد57851 275إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرحمزة عواد علوان217354 276إعداديةالسبطير



ر31659النجفذكرحمزة جابر سوادي215375 277إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكررائد سماح حمزة44055 278إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمصطفر جاسم محمد61353 279إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعامر فاضل هاتف544811 280إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرميثم عاد فرحان57306 281إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكراحمد كامل حميد217669 282إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكراحمد يحنر عواد48199 283إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرحيدر محمد حمزة44172 284إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكريعقوب عبدهللا جبار458602 285إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكريعقوب مهدي عكلة217981 286إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد ماجد داخل217756 287إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكراحمد جواد وثيق87580 288إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرحسن جبار كظم215427 289إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعلي محسن مذري216609 290إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعلي عبدالحسن خضير340795 291إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرحسن كاظم هدهود215249 292إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرامير جهادي حمادي435030 293إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرهالل مبارك نجم72428 294إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرحيدر صالح هادي93697 295إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرميثم صباح سمارة57239 296إعداديةالسبطير

ر341690 ر31659النجفذكرحسام علي حسير 297إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعلي كاين جفات217832 298إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرحيدر منهل كاظم46886 299إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرحيدر جهادي حمادي216722 300إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرايهاب سالم نور8016 301إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعباس قايد عبداالمير217961 302إعداديةالسبطير

 قحطان تركي46462
ر ر31659النجفذكرحسير 303إعداديةالسبطير

ر قاسم محيل25472 ر31659النجفذكرحسير 304إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكراحمد رسول بدر48152 305إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرامير قاسم عاشور217626 306إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرسجاد حيدر مثقال435710 307إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرقاسم حسون عبدالعزيز530409 308إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرحسن علي كاظم216761 309إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكركرار كاظم وريور10654 310إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكراحمد سعيد ريكان217696 311إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعبدهللا رحيم هادي95429 312إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد عبدالحسن عبدالكاظم341426 313إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمنتظر صباح سمارة57366 314إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد جعفر عبدالعباس58246 315إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحمود كزار كظم218107 316إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرحيدر احمد حسن216740 317إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعباس حسن حمزة216624 318إعداديةالسبطير

ر فاضل كاظم8572 ر31659النجفذكرحسير 319إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرامير كاظم طاهر7983 320إعداديةالسبطير

ر حيدر محسن46329 ر31659النجفذكرحسير 321إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرحسن كريم سودي45694 322إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرهادي نعيم سوادي72495 323إعداديةالسبطير



ي87714
ر شمخر ر31659النجفذكربهاء ياسير 324إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرنعمة عبدزيد نعمة72312 325إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرقائد كريم سودي10281 326إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكراحمد عبدالزهرة كاظم341115 327إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرجالل محمد عبدالزهرة47232 328إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد سهيل داخل58393 329إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكراحمد علي عبدهللا87560 330إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد قاسم مهدي218141 331إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد كاطع جميل57118 332إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعبدهللا عباس كريم58331 333إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعقيل جميل جواد341310 334إعداديةالسبطير

ر17867 ر31659النجفذكرعلي مطر حسير 335إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرحيدر عاكف مدلول46149 336إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد مطرسر عبدالكريم215565 337إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمصطفر باسم بخيت96272 338إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرجاسم محمد فاهم88109 339إعداديةالسبطير

ر217427 ر عبدالباري عبدالحسير ر31659النجفذكرحسير 340إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرحسن خالد حاكم537710 341إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرامير ثائر فرج8087 342إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعلي كاظم حاتم57791 343إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرسجاد عودة عبدزيد434886 344إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرسجاد كاظم عبد57282 345إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرنذير غالب عبدهللا72336 346إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرحسن كاظم عبدالكريم217435 347إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد قاسم غازي341192 348إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرياش عبار جغيم217987 349إعداديةالسبطير

ي جبار57211
ر31659النجفذكرمحمد شمخر 350إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرامير احمد جميل24685 351إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمنصور حمزة فليح96099 352إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعباس صدام احميد340737 353إعداديةالسبطير

ف ثامر محمد24753 ر31659النجفذكراشر 354إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعقيل محمد عبدالرضا217921 355إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرامير محمد مهدي550171 356إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعبدهللا باسم بخيت57124 357إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرحازم جواد محمد27020 358إعداديةالسبطير

ر96407 ر31659النجفذكرمثنر ناهض عبدالحسير 359إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمسلم كاظم عطية57342 360إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد ناهض محمد534124 361إعداديةالسبطير

 علي ادريس92992
ر ر31659النجفذكرحسير 362إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرسجاد عادل عبدعلي341469 363إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكراكرم محمد حسن48240 364إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكريحنر عباس خيون76870 365إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكررياح محسن منىسي56981 366إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعبدهللا ابراهيم عبدهللا323772 367إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكراحمد خضر محمد217706 368إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعلي عبداالمير كاظم217867 369إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرغزوان حافظ عبدهللا217813 370إعداديةالسبطير



ر31659النجفذكركرار حيدر عطوان218176 371إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمصطفر رشيد علوان340830 372إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرحسن شاكر عويد216794 373إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكراكرم صباح فاضل215459 374إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكراحمد هاتف عويد341435 375إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعمار جبار هادي58200 376إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكررعد فليح كاظم544813 377إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعباس لفته عبدعلي217950 378إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمرتضر باهر سلمان57097 379إعداديةالسبطير

ي موس217373
ر هانر ر31659النجفذكرحسير 380إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعلي طالب عبد341203 381إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرسجاد كاظم نعمة341418 382إعداديةالسبطير

ي59015
ر
ر31659النجفذكرفاضل عني  صاق 383إعداديةالسبطير

ي341561
ر
ر31659النجفذكرنبيل حاتم صاق 384إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمخلد جواد عبدالحسن57267 385إعداديةالسبطير

ي علي216812
ر31659النجفذكرايمن راضر 386إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكراديب رزاق كاظم217651 387إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرجاسم فرحان فاهم516428 388إعداديةالسبطير

ر وداي57889 ر31659النجفذكرعالء حسير 389إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرحيدر راتب حميد93221 390إعداديةالسبطير

 راجح علي25193
ر ر31659النجفذكرحسير 391إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكربشار جبار هادي47656 392إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكررضوان حميد كريم43986 393إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمرتضر منعم جبار75682 394إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد كريم كاظم215569 395إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرحاتم كريم مسلم25151 396إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعلي محمد كاظم215164 397إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعلي ارشد مجيد57462 398إعداديةالسبطير

ر جابر8295 ر31659النجفذكربشير عبدالحسير 399إعداديةالسبطير

ر جابر216309 ر31659النجفذكرعظيم عبدالحسير 400إعداديةالسبطير

ر57070 ر31659النجفذكرزيد عبدعلي حسير 401إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمسلم داخل يازي218098 402إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكراحمد رياض فليح48770 403إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرضياء عبدالزهرة شالكة216661 404إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكراحمد عقيد علي217678 405إعداديةالسبطير

ر75385  كاظم حسير
ر31659النجفذكرمصطفر 406إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرحسن محمد عبداالمير26235 407إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعلي اكي  جالل عبدالخالق57101 408إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكردوهان علي محيول44072 409إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعلي جميل بردان95073 410إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمنتظر محمد حمزة75403 411إعداديةالسبطير

ر فاخر530260 ر31659النجفذكرعالء عبدالحسير 412إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمسلم فالح حسن59650 413إعداديةالسبطير

ر يحنر عريف44163 ر31659النجفذكرحسير 414إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعباس عبدهللا ذيبان217971 415إعداديةالسبطير

ر218160 ر31659النجفذكرمحمد عدنان عبدالحسير 416إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرحسن احمد محمد530359 417إعداديةالسبطير



ر ماجد داخل216805 ر31659النجفذكرحسير 418إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد باقر فؤاد عبداالمير341500 419إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد قاسم جواد97115 420إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد احمد هاتف218168 421إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكراحمد كامل عجيل217440 422إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد موس حميد58174 423إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد عدنان عباس97203 424إعداديةالسبطير

ر خالد فاهم459423 ر31659النجفذكرحسير 425إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرجاسم محمد عبدالكريم552405 426ماجستيرالسبطير

ر31659النجفذكرحيدر عبدالزهرة حمد340534 427بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرضياء حميد فرج94810 428بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفذكرعقيل جبير طالب56761 429دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرغانم كليل كاظم215153 430دبلومالسبطير

ر31659النجفذكرجواد كاظم حسن217458 431إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرمحمد نعمة بريسم218117 432إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرعلي حسن عاجل95490 433إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرجعفر عبدالعباس عبادة458853 434إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرهادي رحيم هادي342051 435إعداديةالسبطير

يف كاظم44847 ر31659النجفذكرسعد شر 436إعداديةالسبطير

ر31659النجفذكرسهيل داخل برهان103962 437إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىعالهن نعيم ضيدان434877 1بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىسليمة جابر مشكور341878 2بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىمعصومه نعيم ضيدان341892 3بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىكوثر خليل عبود59393 4بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىعلياء منعم جبار340572 5بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىايمان عبداالمير عباس44977 6بكالوريوسالسبطير

 علي215454
ر ر31659النجفأننىامل حسير 7بكالوريوسالسبطير

ر عباس217752 ر31659النجفأننىمروة حسير 8بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىرباب صادق جعفر215319 9بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىوسن حاكم عبدالخالق76759 10بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىابتهال نعمة عبود24808 11بكالوريوسالسبطير

ة محمد عبدالكاظم25030 ر31659النجفأننىامير 12بكالوريوسالسبطير

ر341626 ر31659النجفأننىزينب علي حسير 13بكالوريوسالسبطير

ر476725 ر عدنان حسير ر31659النجفأننىحنير 14بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىرغد شاكر صاحب550131 15بكالوريوسالسبطير

ر530300 ر31659النجفأننىعفاف عبدالرضا حسير 16دبلومالسبطير

اس سعود عبداالمير104176 ر31659النجفأننىني  17دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىخالدة حميد كريم44093 18دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىوديان ساجت حنوش516197 19دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىفليحة عبدالحسن علوان57153 20دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىفاطمة جهادي جي 216224 21دبلومالسبطير

ر داخل45119 ر31659النجفأننىزينب حسير 22دبلومالسبطير

حنان تالي سويف217343
ر31659النجفأننى 23دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىازهار ناجح كاظم472437 24دبلومالسبطير

يف340712 ر31659النجفأننىشهالء رعد شر 25دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىزهراء حليم فاهم324690 26دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىغدير جليل مدلول340992 27دبلومالسبطير



ر31659النجفأننىفضاء صباح عطشان216215 28دبلومالسبطير

ر48590 ر31659النجفأننىاالء عبدالحر حسير 29إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىنور رامز داخل72364 30إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىختام لفته مسير215329 31إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىرجاء قاسم حمزة323671 1ماجستيرالسبطير

ر31659النجفأننىفرقد يحنر داخل434871 2بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىالرى عامر محمد59593 3بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىختام سجاد عبدالرضا45497 4بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىبيداء حمزة محمد44264 5بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىزهراء حسن كاظم45199 6بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىهبة عبدالخالق رشيد459087 7بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىزهراء عقيل عبدالجليل324635 8بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىمروة حيدر ياش216042 9بكالوريوسالسبطير

ر كاظم215966 ر31659النجفأننىوالء حسير 10بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىزينب عبدعلي حسن94698 11بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىصابرين سالم عبيد216330 12بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىمريم عبدالحمزة كاظم434820 13بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىوداد سمير يحنر215972 14بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىفيحاء عماد عمران59143 15بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىعروبة غانم عبدهللا58548 16بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىفرح طالب عبد216501 17بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىهالة فؤاد عبدالرضا218034 18بكالوريوسالسبطير

انعام كامل عبدعلي340639
ر31659النجفأننى 19بكالوريوسالسبطير

ى عبدالباقر عبدالرزاق45054 ر31659النجفأننىبرسر 20بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىغسق عامر محمد57001 21بكالوريوسالسبطير

سارة عبدالعالي عبيس215192
ر31659النجفأننى 22بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىوفاء بالل ابراهيم76813 23بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىسماح عباس بندر24253 24بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىرؤى عاد فرحان57013 25بكالوريوسالسبطير

هديل عماد عبدعلي215513
ر31659النجفأننى 26بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىوسن احمد كاظم72531 27بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىنور غانم كليل215554 28بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىنعمت عبدالحسن عبد530252 29بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىكوثر سمير عبدالزهرة215924 30بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىالماز عبداالمير جاسم44376 31بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىهدى كاظم مرزوق76671 32بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىسحر حسن غيالن216361 33بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىفرقان عبداالمير كاظم17764 34بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىغسان محمد عبدالكاظم215148 35بكالوريوسالسبطير

ر محمد216348 ر31659النجفأننىسهاد عبدالحسير 36بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىجنان عبدالرضا مطرود323793 37بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىزينب ستار حمزة340696 38بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىبان عمار ياش217536 39بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىسهاد كريم جاسم57300 40بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىعذراء عقيل حمزة58418 41بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىداليا عامر عادل340685 42بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىمروة عبدالرضا محيسن217737 43بكالوريوسالسبطير



ر31659النجفأننىوفاء وهاب حسن215485 44بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىاالء فالح حسن8066 45بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىمناهل عبدالعباس عبدالرضا72268 46بكالوريوسالسبطير

كوثر عبدالعالي عبدالحسن57080
ر31659النجفأننى 47بكالوريوسالسبطير

ر مجيد216247 ر31659النجفأننىغسق حسير 48بكالوريوسالسبطير

ر نجاح محمد88049 ر31659النجفأننىبنير 49بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىنور قاسم محمد76526 50بكالوريوسالسبطير

رغد علي كاظم94135
ر31659النجفأننى 51بكالوريوسالسبطير

بيداء علي جواد217486
ر31659النجفأننى 52بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىانوار سعد عباس216882 53بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىاحالم عبدالرضا صاحب340593 54بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىمنر عبدالباقر عبدالرزاق216016 55بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىسمر عبدالعباس عبدالرضا57318 56بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىشيماء قاسم حمزة341284 57بكالوريوسالسبطير

ر نعمة عبود217978 ر31659النجفأننىيقير 58بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىامل عبدالزهرة محمد44393 59بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىفاطمة كاظم عبد216525 60بكالوريوسالسبطير

هبة عماد عبدعلي217723
ر31659النجفأننى 61بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىمنال حسن هادي97651 62بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىسارة نبيل عبدالحر56729 63بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىغفران عبدالرضا مطرود324496 64بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىابتسام عبدالكريم جواد44528 65بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىنورس عبدالعباس جي 218051 66بكالوريوسالسبطير

ر215346 ر31659النجفأننىحوراء محمد عبدالحسير 67بكالوريوسالسبطير

ميالد علي حسن539162
ر31659النجفأننى 68بكالوريوسالسبطير

ر43841 ر31659النجفأننىزهراء عبدالحر حسير 69بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىزينب جواد كامل323695 70بكالوريوسالسبطير

ر47853 ر حسير ر31659النجفأننىازهار عبدالحسير 71بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىذكرى نعمة عبود9129 72بكالوريوسالسبطير

ر محمد رسول233648 ر31659النجفأننىبنير 73بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىاالء مجهول جي 44415 74بكالوريوسالسبطير

ر لطيف ياش215200 ر31659النجفأننىحنير 75بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىفاطمة كامل محسن95584 76بكالوريوسالسبطير

ر يحنر عبيد215360 ر31659النجفأننىحنير 77دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىبتول مالك ابوسودة44300 78دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىزينب عبداالمير جاسم434888 79دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىميسم سمير عبدالزهرة57185 80دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىايمان هاتف كاظم215438 81دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىطفوف نعمة عبود216914 82دبلومالسبطير

ر اياد عبدالحسن217498 ر31659النجفأننىبنير 83دبلومالسبطير

هدى عماد عبدعلي217715
ر31659النجفأننى 84دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىوفاء جبار رضا217991 85دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىغفران حمود عبدالعباس217805 86دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىامل جابر حسن48697 87دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىرقية عبدالباقر عبدالرزاق44040 88دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىفاطمة ستار حمزة341329 89دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىسهول ثابت مسلم217012 90دبلومالسبطير



ر31659النجفأننىسمر قاسم هدهود44868 91دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىزهراء عبدهللا هاتف45175 92دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىفاطمة جبار عبادي59072 93دبلومالسبطير

 عبدالعالي عبدالحسن44325
ر ر31659النجفأننىبنير 94دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىزهراء عدنان عباس215294 95دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىغسق اسعد مجيد58801 96دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىندى عماد هادي215997 97دبلومالسبطير

ة كريم عبدهللا215452 ر31659النجفأننىامير 98دبلومالسبطير

ر عبيد57011 ر31659النجفأننىفاطمة حسير 99دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىرويدة عبدالباقر عبدالرزاق215305 100دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىسكينة رحيم عبداالمير44780 101إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىمريم كاطع عطية72295 102إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىصفاء فياض جواد216926 103إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىنورالهدى داخل رحمان218065 104إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىزهراء رياض عبدالعالي45091 105إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىايالف قاسم بخيت87531 106إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىغدير يحنر عبيد216558 107إعداديةالسبطير

ي سلهو217574 ر31659النجفأننىايات خير 108إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىاخالص سامي جواد530263 109إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىزهراء امير شبالوي215300 110إعداديةالسبطير

ق غالب جي 215464 ر31659النجفأننىاستي  111إعداديةالسبطير

ر جفات45403 ر31659النجفأننىرقية حسير 112إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىبراء عادل محمد217526 113إعداديةالسبطير

ر جابر215352 ر31659النجفأننىحوراء عبدالحسير 114إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىكوثر عماد جواد216438 115إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىرسل احمد جميل45373 116إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىزينب غانم فاهم44627 117إعداديةالسبطير

ر215980 ر31659النجفأننىهديل عدنان جبير 118إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىبتول عادل طاهر44348 119إعداديةالسبطير

ر مهدي حميد93161 ر31659النجفأننىحنير 120إعداديةالسبطير

ة حسان صاحب217610 ر31659النجفأننىامير 121إعداديةالسبطير

ر47776 ر31659النجفأننىاسيا حسن حسير 122إعداديةالسبطير

غفران علي كاظم216242
ر31659النجفأننى 123إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىعذراء نعمة عبود217934 124إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىزبيدة خليل جريو561459 125إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىزينب عقيد علي217081 126إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىبتول حمزة كاظم225962 127إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىاسل محمد حسن24923 128إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىفاطمة ناظم عبدالزهرة59237 129إعداديةالسبطير

ر حليم فاهم8316 ر31659النجفأننىبنير 130إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىفاطمة سعدون ضاري99044 131إعداديةالسبطير

زهراء مهدي علي217174
ر31659النجفأننى 132إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىفاطمة خليل جريو59277 133إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىزهراء مهدي جواد45322 134إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىنباء اسعد مجيد97952 135إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىرسل قاسم جواد94218 136إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىاشاء ماجد بالل341009 137إعداديةالسبطير



ر31659النجفأننىنورالهدى عامر محمد72382 138إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىزهراء محسن جي 44705 139إعداديةالسبطير

عبير علي عطية340984
ر31659النجفأننى 140إعداديةالسبطير

زهراء علي محمد216695
ر31659النجفأننى 141إعداديةالسبطير

مريم عادل عبدعلي341530
ر31659النجفأننى 142إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىشهد قحطان عبيد216339 143إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىهنادي محمد جميل218011 144إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىغفران هادي جمعة435661 145إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىفاطمة حليم فاهم57145 146إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىسخ  علي زويد24217 147إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىرفل محمد حسن323887 148إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىكوثر قاسم محمد216127 149إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىزهراء فؤاد عبدالرضا217186 150إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىكوثر شاكر شالكة435630 151إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىاشاء حميد فهد87630 152إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىنبا عادل محمد72406 153إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىدنيا فاخر شحان217224 154إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىاذكار كريم عزوز341907 155إعداديةالسبطير

ر جواد كامل341230 ر31659النجفأننىبنير 156إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىتمارصر اسعد مجيد98134 157إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىنور سعد رحيم98285 158إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىهبة كريم نعيم218028 159إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىنبا يحنر داخل434807 160إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىزينب عبد عبدهللا57064 161إعداديةالسبطير

غدير عادل عبدعلي341485
ر31659النجفأننى 162إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىمريم اياد مدلول75986 163إعداديةالسبطير

ر76025 ر31659النجفأننىمروة حسن حسير 164إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىرفاة فياض جواد217207 165إعداديةالسبطير

ر عقيل حمزة44313 ر31659النجفأننىبنير 166إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىزينب فالح هادي94363 167إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىاشاء وهاب كاظم341451 168إعداديةالسبطير

ر قاسم جواد47419 ر31659النجفأننىبنير 169إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىلىم سالم كريم59547 170إعداديةالسبطير

ر رحمن بندر44287 ر31659النجفأننىبنير 171إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىوديان محمد عبدالكاظم60948 172إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىفاطمة دهش خلي57052 173إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىزهراء ملحان لفته94582 174إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىهدى كامل محسن218025 175إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىزهراء قاسم حاتم216365 176إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىرسل حمدهللا مثقال57026 177إعداديةالسبطير

ايمان محمد تركي301813
ر31659النجفأننى 178إعداديةالسبطير

ر اياد مهدي98951 ر31659النجفأننىياسمير 179إعداديةالسبطير

ر31659النجفأننىسارة عباس فاضل57344 180إعداديةالسبطير

فاطمة علي كاظم57019
ر31659النجفأننى 181إعداديةالسبطير

نادية علي حمزة544783
ر31659النجفأننى 182بكالوريوسالسبطير

ر31659النجفأننىجنان مهدي عبيد341926 183دبلومالسبطير

ر31659النجفأننىازهار نجم عبد47833 184دبلومالسبطير



1ماجستيرالجمعيات التعاونية21660النجفذكرجواد كاظم مشجل94764

2ماجستيرالجمعيات التعاونية21660النجفذكركرار علي مجبل451694

3ماجستيرالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمحمد عبدالعالي عبدالكاظم341474

ر87105 4ماجستيرالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحيدر علي عبدالحسير

5بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكركاظم هادي عبد518910

6بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرصاحب عريان هادي395852

7بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرسالم سوادي عبيد342108

8بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعالء لفته براك388396

9بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكراحمد عبدالكاظم عبدالعباس341952

10بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكراكرم عباس برهان92053

11بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكربهاء نارص جابر342050

12بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحبيب ظاهر محمد512617

13بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكراحمد ظاهر محمد512614

14بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحيدر عبدعون جاسم87373

15بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعماد محيسن كاظم512414

16بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحيدر حسن كاظم87322

17بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرفاضل محمد جاسم87564

18بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرصباح عبدالكاظم عبدالرضا512229

19بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرليث كريم جويد87608

20بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرقضي محمدرضا محمدعلي87588

21بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحميد عبدزيد عبيد90681

ر عبيد342086 22بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرسعد عبدالحسير

23بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرجاسم شهيد عباس91252

24بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمحمد كاظم عبداالمير89439

25بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرصفاء محمدحسن جي 512593

ي87402 26بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكررافد عبدهللا راج 

27بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكررائد طارق علوان341452

ر عبيد341995 28بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكررائد عبدالحسير

29بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرجاسم محمد شاكر451092

30بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعباس سعيد خلف90129

31بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمحمد رزاق عبدالكاظم89572

32بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكروسام فارس شاكر512393

33بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحيدر سالم شبيب94620

34بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمشتاق طالب جدوع538848

ر كريم90149 35بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعامر حسير

36بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعباس متعب بكيش479839

 علي كريم342163
37بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمرتضر

38بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعباس عبدالعالي عباس87142

39بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحيدر كريم هادي94604

40بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعزيز كامل ناهي264793

41بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحيدر علي كريم264758

42بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمصطفر علكم حسن512606

ر كاظم341457 43بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرسيف محمدحسير

44بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرليث حمزة بطاخ342151

45بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعباس رحيم كتاب87522

46بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرقاسم عبدالحسن شحان342279

47بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمهدي ضهد خشان89291



48بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرزيد سامي عواد94187

49بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكراحمد جاسم حمد451676

 علي عواد341969
ر 50بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحسنير

51بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعماد كاظم مشجل89951

52بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحيدر عبدالنفاخ ملكاط341448

53بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرميثم رزاق جبار264766

ي محمدعلي451089
54بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكركرار ماضر

55بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمحمد نعمه هادي389837

ر عبدالحسن503265 56بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحيدر حسير

57بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعماد عبدالسجاد جي 512585

ر87575 58بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرقاسم عدنان عبدالحسير

59بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحسن فليح حسن341468

60بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكررافع مرهون محمد342244

61بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحيدر محمد شاكر512270

62بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرهاشم محمد شاكر512381

ر512744 63بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمحمد رزاق عبدالحسير

ر512578 64بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحيدر علي حسير

65بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمحمد عباس برهان87897

66بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمنصور محمد شاكر512366

67دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحبيب هادي عبد388152

68دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعلي عبدعون جاسم87114

69دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرامير مخي مجبل341482

70دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكراكرم مؤيد مجبل91803

71دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعمار مهدي يوسف89885

غام حسن عزيز87111 72دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكررصر

73دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكربسيم عبداالله عباس342221

ر محمد90464 74دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرسمير ياسير

75دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحيدر عبداالمير درويش87089

76دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرصدام عبدالواحد جبار87109

77دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرفالح محمدحسن جي 388200

78دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكروسام جي  نعمة87095

79دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرنجم عبود حبيب88033

80دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمحمد مجيد مهدي519678

81دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمحمد توفيق عباس87620

82دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرنعيم عبدزيد عبيد89136

ر93927 83دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرسليم فاضل حسير

84دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرميثم غازي حميد512551

85دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكراحسان هادي عطشان194901

ر كريم87417 86دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكررزاق حسير

87دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحسن حمزة محل520046

88دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرباسم مطر عبدالرضا538851

89دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحيدر فازع عبدالعباس90556

 مهدي عبداالمير388352
90دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمصطفر

ي93734 91دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرضياء عبدهللا راج 

ر87091 92دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعلي سعد عبدالحسير

93دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكراحمد كاظم شهيد512219

94دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعبير سمير عبدعلي388168



95دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعلي جليل كريم342139

96دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكراحمد رزاق محمد512539

97دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمحمد ضياء عبدالمحسن342018

98دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمحمد بيان كاظم539330

99دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمنتظر فالح هادي88113

100دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمحمد جاسم مجيد294841

101دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرفهد رشيد حمد93505

102دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكروسام موحان حمزة414639

103دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمهند وحيد كاظم92754

ر محمد94783 104دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرجميل عبدالحسير

105دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعمار سالم جدوع89935

106دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرسليم مهدي صالح388087

107إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرفاضل غانم فاضل87115

108إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكركرار عبد حنوف512739

1ماجستيرالجمعيات التعاونية21660النجفذكرغسان ظاهر محمد341506

2ماجستيرالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمصطفر سالم عبدالزهرة451090

3بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمحمد سامي عواد87272

4بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعذاب جبار كتاب87529

5بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرباسم عبدالمحمد عيىس451085

6بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعباس سالم هاشم93688

7بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرزيد وهاب عطيه88347

ر87516 8بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعادل عبدالحسن حسير

9بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكروسام هشام جاسم92465

10بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرذوالفقار عارف عبدمسلم88444

11بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكراحمد عبداالمير حمزة87088

12بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرهشام منير عبدالهادي556970

13بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمحمد عبدزيد عبدعون278717

14بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرزيد عباس عبدالمهدي88382

15بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكراحمد محمدعلي جعفر95052

16بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمحمد رعد غانم87276

ر87150 17بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرسالم عالوي عبدالحسير

18بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرامير عبدالعالي عبدالكاظم264728

19بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرصادق صالح عبدالحمزة87144

 عبدالعالي عبدالكاظم87128
20بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمصطفر

21بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرزيد حيدر عبدالرضا388381

22بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمحمد كاظم مشجل87094

ر صادق جواد94708 23بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحسير

24بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرامير فارس حميد94855

 علي87132
ر 25بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرغيث حسير

26بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعمار حسن نارص88138

27بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرهديب مدلول لباج388346

ر خالد حسن342179 28بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحسير

29بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعالء تلكيف ملكاط479876

30بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرباقر كريم حبيب87311

31بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرفارس ثابت كهار261108

32بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرفالح عبدالحسن علي342230

33بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرسالم شحان تاية538861



ر كامل جابر94666 34بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحسير

35بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعلي رزاق عبدالزهره88228

36بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكركرار محمد عبدمسلم87596

ر87271 37بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمحمود سامي عبدالحسير

38بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرايهاب رزاق محمد512459

39بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمصطفر حسن غانم87268

40بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرامير موجد شمران88903

41بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرسامر ناجح حسن94012

ر منير عبدالهادي557008 42بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحسنير

43بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرميثم فاضل عباس342195

ر عليوي87133 44بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعلي حسير

45بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمرتضر حامد عبد87941

46بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكررافد مهدي جدوع88429

غام منير عبدالهادي559304 47بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكررصر

48بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرامير داخل عبود278713

49بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعلي محمد عطيه341496

ر88538 ر جاسم عبدالحسير 50بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحسير

51بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكريوسف سامي كشاش92205

52بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعلي رحيم كتاب512759

53بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرسجاد علي عزيز278698

54بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرماهر حميد شاكر89656

55بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمحمد مدلول لباج87914

56بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرسعيد هادي نعمه87146

57بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمرتضر بهاء نارص89412

58بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمهدي جواد موس87222

ر عبداالمير حمزة94683 59بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحسير

60بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمنذر عطية براك87253

61بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعلي طاهر عبدمسلم87092

62بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكررضا خضير عباس94541

ر عليوي94818 63دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرباقر حسير

64دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكركرار حميد محسن93417

65دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكريحنر عبدالهادي رحمن347969

66دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمظهر عادل كاظم388663

ر عالوي عبدزيد88527 67دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحسير

68دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكراحمد ناجح مسافر87085

69دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمصطفر محسن طالب87260

70دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكراحمد رياض كريم112497

ر عواد87545 71دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعلي حسير

 علي عبدعون87098
72دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمصطفر

73دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرليث جميل حسون87279

74دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكراحمد هادي عبدالزهرة88997

ر538859 75دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعباس سامي حسير

76دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكروليد صباح عبدالمهدي87231

77دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحيدر رزاق عبداالخوة87354

78دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرزيد مؤيد مجبل88374

79دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرامير صفاء نور87289

ر عالوي ناجح341489 80دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحسنير



81دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرابراهيم حسن كاظم278362

82دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعلي مهدي عبداالمير88189

83دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرسليم عزيز كاظم88291

84دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحسام علي عباس87099

85دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرامير كريم وحيد88977

86دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحمزه مهدي جدوع88496

87دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعلي حسن عباس264718

88إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكربالل خليل شاكر88809

89إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمقتدى سلمان عبدنور297393

90إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعباس صاحب عريان451095

91إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكراحمد قاسم عكروك87103

92إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرجبار كاظم هندو94802

93إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحيدر جعفوري عبدعلي342254

ر هادي كاظم87315 94إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحسير

ر صاحب عريان389902 95إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحسير

96إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرجعفر عقيل موس87181

97إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكراحمد كاظم هادي522770

98إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمصطفر كاظم مشجل87116

ر جاسم نعمة91129 99إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحسير

100إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكركميل محمد حسن93230

101إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمهند موس حمادي88076

ر غالب نعمة90912 102إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحسير

103إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعلي عباس عبدالمهدي90032

104إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمالك هادي عبدالزهرة89670

105إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكراحمد نجم عبود92158

106إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمصطفر بهاء نارص89338

107إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكربارق رشيد حمد94840

108إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرامير عقيل جابر94888

109إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرامير سلمان حسن388287

110إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمسلم محسن عباس89392

ر عواد87852 111إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمحمد حسير

112إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكراسعد كاظم عذافة91760

113إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعلي احمد محمد90080

ر جي 91718 114إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرامير حسير

115إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحسن علي يوسف263435

ر فالح نعمه538845 116إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحسنير

117إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكراحمد طاهر عبدمسلم451087

ر عبدالحسن538865 118إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكركرار حسير

119إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمحمد احمد اسود89601

120إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمسلم عقيل هادي522520

ر مسلم89317 121إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمنتظر معير

122إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرسجاد عون علوان451086

ي512752 123إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرزيد احمد ناج 

ي جالب87332
124إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحيدر حسونر

125إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمنير عبدزيد رحيم88097

 علي تكليف90963
ر 126إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحسير

 علي451683
ر 127إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكراحمد حسير



ر87087 ر ابراهيم حسير 128إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحسنير

129إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمحمد سعد عبدالعباس93148

130إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمحمد رياض ابراهيم89538

ر538856  سامي حسير
ر 131إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرياسير

132إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفذكرمرتضر صباح عبدالمهدي93083

133بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحسن عبداالمير عباس88559

134بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكركريم وحيد كاظم264749

135بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعلي تكليف ملكاط87537

136بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعقيل هادي عبد87136

137بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعادل مرهون محمد278519

ي محمدعلي342265
138دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرفارس ماضر

139دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرحيدر عودة كاظم539331

140دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفذكرعباس علي مشجل87141

1بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىرسل حميد محسن512297

2بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىانتصار حميد عبدالزهرة341480

3بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىشيماء جندي محمد342116

4بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىاقبال سوادي عبدالزهرة539334

ر سلمان87297 5بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىايمان حسير

6بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىبثينة عبد االمير عبد الرضا512236

7بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىخنساء ذاري حميد87387

 عبدعلي88765
ر ر حسير 8بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىبنير

9بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىميساء سالم جدوع89212

10بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىنور غانم فاخر89124

عالهن علي جي 341462
11بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننى

12بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىتغريد صباح عالوي91399

ة محمد عبدعلي512264 سمير
13دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفأننى

14دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفأننىفوزية عباس زغير93455

15دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفأننىرفعة كامل شعالن87107

16دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفأننىابتسام عباس عبد512310

17دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفأننىنادية محسن جاسم388243

18دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفأننىصبا فليح حسن499941

19دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفأننىنزهت عبدعلي عواد87971

ر علوان92087 20دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفأننىاشواق حسير

21دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفأننىهبة مسلم عبدياش89107

22دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفأننىوسن حسن رمضان92356

23دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفأننىافراح وحيد كاظم342210

ر92316 24دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفأننىوسن سليم حسير

25إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفأننىفضاء عادل عيدان93590

26إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفأننىبيداء عزيز كاظم87283

27إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفأننىحميده عزيز لفته342070

ي محمدعلي92815
1بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىمنر ماضر

2بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىفاطمة طالب عباس87281

3بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىاشاء سمير عبدالهادي89020

ي حمزة94274 4بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىزهراء مير

5بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىشور طالب عباس87500

6بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىوجود هادي نعمه92500

7بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىمروة حيدر عواد92844



ر ظاهر88054 8بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىنجالء حسير

9بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىزينب صادق عبدعلي88338

10بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىاشاء علي عبدياش94956

اس كريم حسان87083 11بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىني 

12بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىدعاء نزار لطيف88455

ي جالب87570
13بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىفاطمة حسونر

14بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىسخ  محسن عباس88312

ي92293 15بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىوسن موس راج 

16بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىسهير منير عبدالهادي88245

17بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىعبير حبيب هادي87140

ر عبدمسلم278547 18بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىجنان حسير

ر عدنان عبدمسلم88617 19بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىبنير

20بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىايات حمزة ظاهر512287

21بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىتبارك نزار لطيف88577

22بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىفاطمة ناجح محسن93663

اس عبدالرحمن عبدالكاظم88069 23بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىني 

24بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىرشا عبد براك87450

25بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىاسماء سمير عبدالهادي89040

26بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىشهد اركان شهيد93861

27بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىوفاء حاكم عزيز92243

28بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىمها عباس عبدالمهدي87244

29بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىناديه هادي عبداالمير388259

30بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىسحر كامل جواد194911

31بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىالزهراء احمد نعمة451672

32بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىاشاء حبيب هادي94990

33بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىعذراء حيدر علوان512521

نور عبدالعالي كامل87958
34بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننى

35بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىزينة يوسف كريم94095

36بكالوريوسالجمعيات التعاونية21660النجفأننىرهان هادي دحام88414

37دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفأننىزينب سمير عبدالهادي90498

سماح علي شاكر88262
38دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفأننى

39دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفأننىصابرين مراد عبداالخوة87512

40دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفأننىزهراء عبدهللا يوسف94330

41دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفأننىاسماء فارس الوي89090

42دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفأننىوالء مالك جدران194958

 عبدعلي88129
ر 43دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفأننىغفران حسير

44دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفأننىزينة احمد اسود88324

45دبلومالجمعيات التعاونية21660النجفأننىهدى حبيب هادي92533

 علي تكليف94644
ر 46إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفأننىحنير

 عبدعلي90636
ر ر حسير 47إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفأننىحنير

ر عبدمسلم278452 48إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفأننىزينب حسير

49إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفأننىزمن عالوي محمد90537

ر مسلم264735 50إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفأننىغفران معير

51إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفأننىشور رزاق عبداالخوة87492

52إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفأننىسارة قاسم كاظم94060

53إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفأننىبراء طالب عباس88833

54إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفأننىنورس نزار لطيف92592



 علي87100
ر 55إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفأننىتبارك حسير

56إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفأننىنبا نصير فاضل92705

57إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفأننىزهراء فاضل محمد87478

58إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفأننىبنت الهدى صادق عبدعلي91556

خديجة حمودي عبدعلي341919
59إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفأننى

ي92633
60إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفأننىنورالهدى فارس ماضر

61إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفأننىزهراء عبد براك87464

62إعداديةالجمعيات التعاونية21660النجفأننىامنه عباس محمدعلي94942

ر12643النجفذكرحيدر اياد خضير111008 1دكتوراه2الحسير

ر522858 ر12643النجفذكرستار جي  حسير 2دكتوراه2الحسير

ر12643النجفذكراحمد طه عبدالسادة52535 3دكتوراه2الحسير

ر12643النجفذكرحيدر عريس عبدالرؤوف52417 4دكتوراه2الحسير

ر322222 ر12643النجفذكروائل عباس عبدالحسير 5دكتوراه2الحسير

ر جاسم111019 ر عبدالحسير ر12643النجفذكرحسنير 6دكتوراه2الحسير

ر12643النجفذكرحيدر عبدعلي عبدالرحمن261040 7دكتوراه2الحسير

 سامي محمد451421
ر ر12643النجفذكرحسير 8دكتوراه2الحسير

ر سعيد111081 ر12643النجفذكردريد معير 9ماجستير2الحسير

ر12643النجفذكرعالء عريس عبدالرؤوف52791 10ماجستير2الحسير

ر محمدجواد451352 ر12643النجفذكرامير تحسير 11ماجستير2الحسير

ر12643النجفذكررياض طالب محمدحسن110991 12ماجستير2الحسير

ر محمدجواد283540 ر12643النجفذكرفضلي تحسير 13ماجستير2الحسير

ر12643النجفذكرسيف علي رسول111074 14ماجستير2الحسير

ر محمد صادق490976 ر12643النجفذكرحسير 15ماجستير2الحسير

يف451082 ر12643النجفذكرمحمد ضياء شر 16ماجستير2الحسير

ر12643النجفذكرعلي وائل محمد553050 17ماجستير2الحسير

ر12643النجفذكرعلي وديع حسن490991 18ماجستير2الحسير

ر12643النجفذكرامجد حازم محمد283499 19ماجستير2الحسير

ر12643النجفذكراحمد بهلول مجهول535001 20ماجستير2الحسير

 محمدعلي496057
ر ر12643النجفذكربكر محمدحسير 21دبلوم عالي2الحسير

ر12643النجفذكرعلي مهدي كاظم111114 22دبلوم عالي2الحسير

ر12643النجفذكرعلي حسن محيسن283508 23دبلوم عالي2الحسير

ر12643النجفذكراحمد عبداللطيف محمد552786 24دبلوم عالي2الحسير

ر12643النجفذكراحمد حمزه عجيل552788 25دبلوم عالي2الحسير

ر عبدالحسن110957 ر12643النجفذكرعلي حسير 26دبلوم عالي2الحسير

ر12643النجفذكرعصام صاحب عبدهللا545209 27بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرنديم عبدالرحيم عبداالمير553071 28بكالوريوس2الحسير

ر جاسم52455 ر12643النجفذكرصفاء عبدالحسير 29بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرشعالن معيدي عكال490965 30بكالوريوس2الحسير

ر محمود ابراهيم283537 ر12643النجفذكرمعير 31بكالوريوس2الحسير

ر سعيد52857 ر12643النجفذكرمنير عبدالحسير 32بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرحامد عبدالزهره جابر111021 33بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرسحبان حسن عليوي322218 34بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرمهدي عبداالخوة حسن322376 35بكالوريوس2الحسير

 علي110988
ر ر12643النجفذكرزهير حسير 36بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرشمد كاظم هادي322188 37بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرحيدر هادي عبدالزهرة451408 38بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرفراس علي موس322209 39بكالوريوس2الحسير



ر هاشم110897 ر12643النجفذكرهشام عبدالحسير 40بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرحيدر كريم شاكر52677 41بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرمهدي صاحب خضير522863 42بكالوريوس2الحسير

ي52898 ر12643النجفذكروسام هالل ناج  43بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرسالم محمدحسن مصطفر322215 44بكالوريوس2الحسير

ر53182 ر12643النجفذكرلواء مجلي حسير 45بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكراسام جعفر عيىس52560 46بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرمصطفر فؤاد صالل283532 47بكالوريوس2الحسير

ي كاظم110975 ر12643النجفذكرفارس ناج  48بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرفرقد محمدعلي عبدالرضا52814 49بكالوريوس2الحسير

ر545197 ر12643النجفذكرحيدر علي حسير 50بكالوريوس2الحسير

ر هادي عبيد451078 ر12643النجفذكرحسير 51بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرمحمد عبدالجبار مزعل53188 52بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرفالح مهدي جبار110973 53بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرامجد زاهر حسن52598 54بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرياش فاضل عودة522870 55بكالوريوس2الحسير

ر322227 ر12643النجفذكرمنتظر نارص حسير 56بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرمثنر كاظم ابوسودة451389 57بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرعقيل هادي عبيد451074 58بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكراحمد عبدالزهرة محمدصالح111094 59بكالوريوس2الحسير

ر322181 ر12643النجفذكرمحمد باقر امير 60بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكررياض محمدجواد كاظم283453 61بكالوريوس2الحسير

ر اسماعيل52742 ر12643النجفذكرشمد محمدحسير 62بكالوريوس2الحسير

ر مرتضر عبدالوهاب260706 ر12643النجفذكرحسنير 63بكالوريوس2الحسير

ر فاضل نادر111084 ر12643النجفذكرحسير 64بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرصالح عبدزيد عمران545193 65بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرمحسن محمدحسن مصطفر322418 66بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرواثق داخل طاهر283529 67بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكربسام صباح كاظم283568 68بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرمضر حسن عليوي110937 69بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرعباس ماجد عبدالرضا545215 70بكالوريوس2الحسير

يف553068 ر12643النجفذكركرار محمد شر 71بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكراحمد عامر محمد545211 72بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكراحمد محمدعلي عبدالرضا521649 73بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكراسامة جابر عبدالسادة451075 74بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكراركان حامد جاسم451080 75بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرسعد عبداالمير عبدالصاحب552840 76بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكركريم ابراهيم كريم56356 77بكالوريوس2الحسير

ي مجيد283479 ر12643النجفذكرفائق ناج  78بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكراياد محمد فنجان451356 79بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرحيدر حمودي جالب283440 80بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرسجاد محمد محسن322439 81بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرمصطفر رياض عبدالجبار260639 82بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرمثنر صاحب رشيد521653 83بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرعلي كامل هويدي490921 84بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرصادق بهلول مجهول522882 85بكالوريوس2الحسير

ر هاشم محمود553059 ر12643النجفذكرمحمدحسير 86بكالوريوس2الحسير



ي52894 ي مؤيد ناج 
ر12643النجفذكرهانر 87بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرعلي جميل يوسف451399 88بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرجعفر نزار محمد552714 89بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرامير جي  علي545219 90بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرمصطفر عبدالرزاق وداعة322205 91بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكراحمد قاسم عباس52542 92بكالوريوس2الحسير

ر283458 ر12643النجفذكراحمد كريم عبدالحسير 93بكالوريوس2الحسير

ر جبار111083 ر12643النجفذكرحيدر عبدالحسير 94بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرعلي عبدالحميد يوسف53066 95بكالوريوس2الحسير

ر52634 ر12643النجفذكرامير فاضل حسير 96بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكراحمد رحمن حسن553027 97بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرعلي رياض علي490977 98بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرمحمد مكي محمد545222 99بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرياش جابر كاظم545201 100بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرعمار فاضل طاهر52810 101بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرحيدر محسن عيىس427588 102بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرحيدر مصطفر ياش283470 103بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكراسامة محسن عيىس52387 104بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرسيف علي سلمان283503 105بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرابوالحسن منير وهاب413502 106بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكراحمد حبيب كشوش545195 107دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرفاضل هالل صدام52463 108دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرهشام محسن محمدصادق545205 109دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرعلي جواد كاظم345205 110دبلوم2الحسير

ر جعفر111071 ر12643النجفذكرمحمد حسير 111دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكراحمد عبدالباري نجم52381 112دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرمحسن محمد اكي 104324 113دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرمصطفر كامل عبدالجليل110950 114دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرمحمد سعد عبدالساده110939 115دبلوم2الحسير

ر عباس فاضل111014 ر12643النجفذكرحسنير 116دبلوم2الحسير

 مكي عبدالزهره110996
ر ر12643النجفذكرحسير 117دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرزيد ابراهيم محمد52437 118دبلوم2الحسير

ر محمد110967 ر12643النجفذكرعالء عبدالحسير 119دبلوم2الحسير

ر عبدالرزاق535027 ر12643النجفذكراحمد حسير 120دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرحيدر عزيز حسن545238 121دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرعلي عبدالوهاب نور110960 122دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرنورالدين كاظم محمد545217 123دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرمصطفر صادق عليوي52847 124دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكراحسان محمود جلوب490963 125دبلوم2الحسير

ر ترتيب ساهي52660 ر12643النجفذكرحسير 126دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرحيدر صادق علي322200 127دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكراحمد جاسم جواد322213 128دبلوم2الحسير

 علي جدوع110943
ر12643النجفذكرمصطفر 129دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرجاسم ماجد حبيب56369 130دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرحيدر جعفر رسول52672 131دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرسيف زهير حسون552716 132دبلوم2الحسير

ي283489 ر12643النجفذكرزين العابدين مازن ناج  133دبلوم2الحسير



ر عبدالحسن110928  حسير
ر12643النجفذكرمصطفر 134دبلوم2الحسير

غام نوري صالح52762 ر12643النجفذكررصر 135دبلوم2الحسير

ر52523 ر12643النجفذكراحمد امير حسير 136دبلوم2الحسير

ر يوسف علوان223212 ر12643النجفذكرحسنير 137إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرزيد فوزي عباس521652 138إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرمعد محمد كاظم490923 139إعدادية2الحسير

ي محمد545204
ر12643النجفذكرعالء راضر 140إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرحيدر جاسم علوان451381 141إعدادية2الحسير

ر محمد53093 ر12643النجفذكرامير حسير 142إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرحيدر نصيف جاسم110998 143إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكربشار شامل عبدالزهرة52395 144إعدادية2الحسير

ي340428
ر12643النجفذكرعلي احمد عبدالغنر 1ماجستير2الحسير

 علي283465
ر ر12643النجفذكربهاء حسير 2ماجستير2الحسير

ر545207 ر12643النجفذكرعلي نارص حسير 3ماجستير2الحسير

ر12643النجفذكرمحمدعلي قاسم كاظم110924 4ماجستير2الحسير

ر احمد111080 ر12643النجفذكرحسن عبدالحسير 5ماجستير2الحسير

ر12643النجفذكركرار حيدر عبدالرزاق52826 6بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرعلي عماد منصور283626 7بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرفضل عباس عبدالهادي111115 8بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكررسول مجيد رسول451071 9بكالوريوس2الحسير

يف451417 ر12643النجفذكرمصطفر ضياء شر 10بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكراحمد كامل عالوي52552 11بكالوريوس2الحسير

ر سعيد52851  محمدحسير
ر12643النجفذكرمصطفر 12بكالوريوس2الحسير

ر عالوي محمد496256 ر12643النجفذكرحسير 13بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرمحمد عضي فاضل52830 14بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرزينب مهدي صاحب521651 15بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرسجاد رعد نجم552835 16بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرعلي محمد عيىس110963 17بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرسالم حمد عيىس52748 18بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرحسام عبدالرضا جواد111005 19بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرزاهر زهير محمد52694 20بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرزكي عبدالحسن كاظم52425 21بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرطه عامر طه451385 22بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرعلي سعد عبدالساده260635 23بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكراحمد جميل حليل52530 24بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرحسام صادق محمدعلي111125 25بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكراحمد هشام محسن490954 26بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرمصطفر ابراهيم محمد111072 27بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرابراهيم جاسم شمران52375 28بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرمصطفر حيدر كاظم52476 29بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكركرار حيدر علي53087 30بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرعلي محسن محمد255740 31بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرعمار مجيد رسول451070 32بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرمضر محمود شاكر110922 33بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرابراهيم محمدرضا عمران52516 34بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرعلي غزوان نوري553056 35بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكربهاءالدين احمد مهدي111130 36بكالوريوس2الحسير



ر هاشم111051 ر12643النجفذكرعالء حسير 37بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرحيدر وحيد محمد111127 38بكالوريوس2الحسير

ر52446 ر12643النجفذكرسجاد منذر حسير 39بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرسيف علي عبد490957 40بكالوريوس2الحسير

يف451349 ر12643النجفذكرمنتظر ضياء شر 41بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرفيصل عبدهللا عزيز552853 42بكالوريوس2الحسير

ي52470
ر12643النجفذكرمحمد علي شمخر 43بكالوريوس2الحسير

ر عبدالزهرة552798 ر12643النجفذكرحسن حسير 44بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرحيدر ناظم حاتم451424 45بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكررامي سلمان عكاب550041 46بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكركرار جاسم عبيد260682 47بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرعلي مثنر محمد52461 48بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرمحمد خضير عليوي420972 49بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرحسن سعد صالح283591 50بكالوريوس2الحسير

ر رشاد حمزة52904 ر12643النجفذكرياسير 51بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرهمام محمد باقر552736 52بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرحيدر نجاح نارص553033 53بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرذوالفقار حيدر سعيد53126 54بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرسامر سالم عجىمي490981 55بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرعبدالصاحب رياض عبدالصاحب451073 56دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكراحمد جواد كاظم111028 57دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرمحمد مهدي جواد490947 58دبلوم2الحسير

ي560513
ر12643النجفذكرهاشم مفيد عبدالغنر 59دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرعبدهللا حيدر عبدالخالق52775 60دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكراكرم مهدي جواد496045 61دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرمحمد عباس فاضل282183 62دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرعلي سليم زايد111075 63دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرذوالفقار عامر حمودي451077 64دبلوم2الحسير

ر53061 ر12643النجفذكرسجاد فاضل حسير 65دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرمحمد رياض ستار490949 66دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرعلي صفاء منيف110984 67دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرمؤمل سحبان حسن322402 68إعدادية2الحسير

ر451076 ر امير حسير ر12643النجفذكرحسير 69إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكربهاء محمود حاجم260632 70إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرسجاد مؤيد عباس52739 71إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرعلي قائد حسن521650 72إعدادية2الحسير

ر عالء محسن52666 ر12643النجفذكرحسير 73إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرمنتظر فاضل عبد52854 74إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرمروان اسعد مجيد521648 75إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكراسامة عماد فليح281188 76إعدادية2الحسير

ر52421 ر12643النجفذكررضا منذر حسير 77إعدادية2الحسير

ر حسن جودي111121 ر12643النجفذكرحسير 78إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرصاحب مهدي صاحب52451 79إعدادية2الحسير

ر322352 ر12643النجفذكرزين العابدين نجم عبدالحسير 80إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرمحمدرضا علي جليل283550 81إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرحسن علي محمدعلي451079 82إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرعلي فاضل عباس496044 83إعدادية2الحسير



ر12643النجفذكرمحمد مضر حسن111111 84إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرمحمد حيدر عيدان490974 85إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرسجاد احمد مهدي322197 86إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرعلي حسن عبدالرضا283635 87إعدادية2الحسير

ر عماد عبدهللا451068 ر12643النجفذكرحسير 88إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرعلي وحيد محمد52803 89إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرحسن صفاء محمد93517 90إعدادية2الحسير

 علي كاظم322191
ر12643النجفذكرمصطفر 91إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرحيدر حسن عبدالرضا283716 92إعدادية2الحسير

ر فاضل عبد52410 ر12643النجفذكرحسير 93إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكراحمد رياض حسن545224 94إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكروائل سحبان حسن110885 95إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرمصطفر مهدي صاحب521644 96إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرمرتضر اسعد مجيد521647 97إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرمسلم عقيل ابراهيم110953 98إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرجواد جاسم جواد451358 99إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرعباس باسم محمد52767 100إعدادية2الحسير

ر110955 ر12643النجفذكرموس زهير حسير 101إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرحيدر مهدي صاحب522868 102إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرمرتضر هاشم محمود52473 103إعدادية2الحسير

ر عالوي كاظم247286 ر12643النجفذكرحسير 104إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرجعفر فاضل طاهر521646 105إعدادية2الحسير

ر حسن490952 ر12643النجفذكرزيد حسير 106إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرليث محمد باقر552722 107إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرمقتدى هاشم محمود553007 108إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرعلي حيدر علي545198 109إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرسامح عباس مهدي52723 110إعدادية2الحسير

ر322255 ر صالح عبدالحسير ر12643النجفذكرحسنير 111إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكركرار صالح مهدي111112 112إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكررضا يحنر جابر283608 113إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرحسن جوهر احمد52402 114إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرزينالعابدن حيدر هادي52704 115إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرمصطفر فاضل عباس490940 116إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرمحمد رعد مجلي490975 117إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرحسن عالء عريس52406 118إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرمحمود رياض حسن545229 119إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرحسن فاضل عبد52653 120إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرعلي شعالن معيدي490936 121إعدادية2الحسير

ي283472 ر12643النجفذكرمنتظر مازن ناج  122إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرمصطفر فاضل كاظم553002 123إعدادية2الحسير

ر عالء هادي552796 ر12643النجفذكرحسنير 124إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكرعلي منهل منصور545221 125إعدادية2الحسير

ر12643النجفذكروليد صاحب صادق111069 126بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفذكرساجد صالح مهدي110982 127دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرنصير خضير عباس545233 128دبلوم2الحسير

ر مجيد53176 ر12643النجفذكرعلي حسير 129دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرعباس حسن علي390895 130دبلوم2الحسير



ر12643النجفذكرامير حسن جي 52607 131دبلوم2الحسير

ي حسن110946
 
ر12643النجفذكرمقداد عبدالباق 132دبلوم2الحسير

ر12643النجفذكرجابر جليل عطية552733 133إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىاشاء محسن داود322276 1دكتوراه2الحسير

ر52714 ر12643النجفأننىزينب عبدالرزاق عبدالحسير 2دكتوراه2الحسير

ر12643النجفأننىفاتنة طالب محمدحسن110971 3دكتوراه2الحسير

سهام سامي نور53173
ر12643النجفأننى 4ماجستير2الحسير

ي52863 ر12643النجفأننىناديه عبداليمه ناج  5ماجستير2الحسير

ر12643النجفأننىجنان محسن داود322269 6ماجستير2الحسير

ر12643النجفأننىايناس فتخي طاهر283543 7ماجستير2الحسير

ر12643النجفأننىامل ابراهيم يحنر522856 8بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىسوزان محمدسعيد محمدكاظم490995 9بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىاحالم حياوي محمد553028 10بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىهدى موس صاحب111061 11بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىهيفاء عليوي عبد260630 12بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىمنتىه مجيد سلطان522861 13بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىزينة عدنان طاهر522865 14بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىسندس فجري علوان110980 15بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىرسل عادل جمال233526 16بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىهدى صالح محمدرضا283600 17بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىسكينه نجيب محسن552827 18بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىزينة عبداالمير عبدالعباس111118 19بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىهدى شاكر جبار111141 20بكالوريوس2الحسير

ر عبدالوهاب260723 ر12643النجفأننىاشاء محمدامير 21بكالوريوس2الحسير

ر552790 ر12643النجفأننىايمان محمد عبدالحسير 22بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىميس صادق شاكر451072 23بكالوريوس2الحسير

ميامي جبار علي52478
ر12643النجفأننى 24بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىنازك عبدالزهرة خنجر110893 25بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىشيماء فتخي مهدي522463 26بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىرنا محمدسعيد شامان545190 27بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىشهد حامد كاظم522871 28بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىامنة محمد محيسن283513 29بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىثمر حيدر عيدان490972 30بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىضخ نزار محمدعلي322201 31بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىشيماء رزاق كاظم110977 32بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىناريمان عباس عبود111068 33بكالوريوس2الحسير

هاجر ثائر عبدعلي110889
ر12643النجفأننى 34بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىنور صباح محمد535029 35بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىساره محمد سعدون53060 36بكالوريوس2الحسير

ر521645 ر12643النجفأننىزينب نارص حسير 37بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىلمياء قاسم داخل545226 38بكالوريوس2الحسير

وفاء محمد علي52900
ر12643النجفأننى 39بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىجنان موس مهدي111086 40دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىايمان هادي عبادي475585 41دبلوم2الحسير

انتصار عبدالعالي كاظم451404
ر12643النجفأننى 42دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىامال عبدالرضا جاسم52582 43دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىاالء عبدالحسن نادر535021 44دبلوم2الحسير



ة حمزة عبداالمير322321 ر12643النجفأننىسمير 45دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىفاطمة عبدالرضا حسان260672 46دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىاوهام عباس خضير479345 47دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىهناء جاسب غياض523634 48دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىوفاء حسن محمود111064 49دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىايمان خضير عباس56361 50دبلوم2الحسير

ر صاحب260900 ر12643النجفأننىهدى حسير 51دبلوم2الحسير

ر محمد52689 ر12643النجفأننىرؤى حسير 52دبلوم2الحسير

ي110879
ر12643النجفأننىفردوس جبوري ماضر 53دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىاسيا عبدالحسن حمود490980 54دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىشيماء عبدالمنعم هادي52756 55دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىزينب عباس كاظم52707 56دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىنبأ ناهض نزار522852 57دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىاشاء مصطفر محسن427375 58دبلوم2الحسير

ر محمد260760 ر12643النجفأننىاوراس عبدالحسير 59دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىزهراء محمد صادق545216 60دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىساره ضياء محمد522471 61دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىقطرالندى سليم جاسم52817 62دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىعفاف اسماعيل علوان110958 63دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىاجالل عبدالخالق عبدالسيد111136 64دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىاسيل محمد عدنان111097 65دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىمها صالح حسن322176 66دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىعذراء عباس كاظم52787 67دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىافراح عبودي عباس111100 68إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىبان منعم مجيد56379 69إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىامنة محسن ابراهيم451402 70إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىبيداء شاكر باقر545210 71إعدادية2الحسير

اق عبدهللا عزيز260943 ر12643النجفأننىاشر 1ماجستير2الحسير

ي عيدان111034 ر12643النجفأننىاسماء باج  2ماجستير2الحسير

ر12643النجفأننىنور كاظم جواد52488 3بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىمريم كامل هادي110934 4بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىهبة ماجد حبيب111108 5بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىنور سليم جاسم52882 6بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىبان رياض علي111026 7بكالوريوس2الحسير

اس علي جابر111055 ر12643النجفأننىني  8بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىافراح هادي كريم52393 9بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىبراء سعد صالح322231 10بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىتبارك عالء فخري52642 11بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىزهراء هيثم جاسم422341 12بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىزهراء كاظم جواد52701 13بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىزهراء كاظم جليل278960 14بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىزهراء حيدر منعم53131 15بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىهالة كريم ابراهيم490945 16بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىحواء مصطفر ضياء111001 17بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىمروة جليل كريم110900 18بكالوريوس2الحسير

افراح مكي عزيز111090
ر12643النجفأننى 19بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىتبارك ماجد عبدزيد451373 20بكالوريوس2الحسير



ر12643النجفأننىزينب يوسف عبدالعظيم53144 21بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىايالف عماد عباس53109 22بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىتماره عبد يوسف260642 23بكالوريوس2الحسير

يف52685 ر12643النجفأننىرقية محمد شر 24بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىهبه شاكر فهد53197 25بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىنور محمد اموري52491 26بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىزهراء عبداالمير عبدالعباس53137 27بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىايالف قاسم شندل52637 28بكالوريوس2الحسير

ر فاضل550524 ر12643النجفأننىهدى حسير 29بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىتماظر عبدالحمزة طعمة111129 30بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىزهراء وسام محمد52433 31بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىهدير خالد احمد111137 32بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىتمارة عبدالرضا جواد53120 33بكالوريوس2الحسير

ي محسن52414
ر12643النجفأننىحوراء راضر 34بكالوريوس2الحسير

ر عبدالحسن111134 ر12643النجفأننىايات حسير 35بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىنشوان منير رحيم53190 36بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىنرسين رحيم وهاب52874 37بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىفرح عبدالرحيم جبار110969 38بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىهالة سعد صالح322457 39بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىزينب مرتضر محمد52442 40بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىهند جابر جليل552728 41بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىرسل هادي نارص110993 42بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىسجود محسن داود322264 43بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىسارة كريم ابراهيم490943 44بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىشهد جابر جليل552731 45بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىسارة مرتضر محمد52444 46بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىضخ عبدالرضا رحيم322184 47بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىسارة عالء كاظم52718 48دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىنورس رحيم حميد260694 49دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىزينب حسن هادي52439 50دبلوم2الحسير

ي283523
ر كاظم حسانر ر12643النجفأننىحنير 51دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىسحر عبدالهادي حسن552825 52دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىهدى عيىس عبد111053 53دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىاالء نزار مهدي451081 54دبلوم2الحسير

نور علي مهدي511960
ر12643النجفأننى 55دبلوم2الحسير

ر12643النجفأننىنور محمود سلمان52886 56دبلوم2الحسير

سارة خالد سامي111078
ر12643النجفأننى 57إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىزهراء صالح مهدي256602 58إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىشهد عبد يوسف283713 59إعدادية2الحسير

ر111077 ر12643النجفأننىشهد دريد معير 60إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىابتهال جمال داخل111048 61إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىنور مهدي صاحب52889 62إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىنورالهدى يوسف عبدالعظيم490970 63إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىايالف وليد صاحب111059 64إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىزهراء فارس حبيب550705 65إعدادية2الحسير

ي52681
رفل علي شمخر

ر12643النجفأننى 66إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىاشاء حيدر عيدان496227 67إعدادية2الحسير



ر12643النجفأننىسخ  احسان كاظم53168 68إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىنورس محمد مطر111110 69إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىنورالهدى قاسم داخل53194 70إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىمالك وسام محمد277474 71إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىرهام يوسف علي283547 72إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىاسماء حليم كامل111092 73إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىطيبة محمد باقر552725 74إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىحوراء عباس محمد553040 75إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىزينب وليد صاحب111057 76إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىايات كريم ابراهيم490958 77إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىفاطمة كامل عبدالجليل555784 78إعدادية2الحسير

ر هادي نعمة52400 ر12643النجفأننىبنير 79إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىزهراء حيدر عبدالرزاق52698 80إعدادية2الحسير

ين عبد يوسف261014 ر12643النجفأننىشير 81إعدادية2الحسير

ر كريم322338 ر12643النجفأننىاشاء حسير 82إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىدعاء عبدالكريم عباس283724 83إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىزهراء حميد حسون52430 84إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىصفا فؤاد مهدي496047 85إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىزينب احمد عبدالكاظم451412 86إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىفاطمه شعالن معيدي490933 87إعدادية2الحسير

ر12643النجفأننىايفاد طالب محمدحسن111032 88ماجستير2الحسير

ر12643النجفأننىاشاء محسن محمدعلي111038 89بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىنضال عايد هادي283518 90بكالوريوس2الحسير

ر12643النجفأننىسهير عبدالزهرة موس322258 91بكالوريوس2الحسير

ر محمد283485 ر12643النجفأننىزينب عبدالحسير 92دبلوم2الحسير

ر باقر490988 ر12643النجفأننىافراح عبدالحسير 93دبلوم2الحسير

ي طالب12644النجفذكراحمد جاسم شواله348031 1دكتوراه2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرقاسم عبد عالج526076 2دكتوراه2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراسعد كاظم شبيب559302 3دكتوراه2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرفيصل كريم هادي521670 4دكتوراه2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمهند عبود مهاوي25124 5ماجستير2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعمار علي عبدهللا348803 6ماجستير2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرجميل ابراهيم كاظم350284 7ماجستير2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكررائد لفته عيىس541883 8ماجستير2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمناف علي مهلهل387158 9دبلوم عالي2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعالء هادي محسن348935 10دبلوم عالي2علي بن ان 

ي526068
ي طالب12644النجفذكرماالهلل سلمان راضر 11بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد جاسم شواله350060 12بكالوريوس2علي بن ان 

ي كاظم عبدالحسن414406
ي طالب12644النجفذكرعبدهانر 13بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعبدالزهره هويدي عبود13540 14بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي كاظم جاسم539826 15بكالوريوس2علي بن ان 

ر هادي عبد221700 ي طالب12644النجفذكرعبدالحسير 16بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمهدي حسن سكران527993 17بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرنجاح حسن غالي414667 18بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي خضير مواة277873 19بكالوريوس2علي بن ان 

ر277802 ي طالب12644النجفذكررحمن مسلم عبدالحسير 20بكالوريوس2علي بن ان 

ر عبدالحسن414697 ي طالب12644النجفذكرعبداالمام عبدالحسير 21بكالوريوس2علي بن ان 



ي طالب12644النجفذكراحمد عزيز خضير272915 22بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرغافل عبدالحسن كاظم4071 23بكالوريوس2علي بن ان 

ر348393 ي طالب12644النجفذكرجميل محسن حسير 24بكالوريوس2علي بن ان 

ر350230 ي طالب12644النجفذكررحيم طالب ياسير 25بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرهاشم عبد عالج24984 26بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرياس خضير مدلول187698 27بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحيدر تكي صالح187687 28بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرستار جبار عيدان35619 29بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحميد رشيد حسن417930 30بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرفرقد جاسم هادي521903 31بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرسامر هادي مهدي35443 32بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحيدر سالم شهيد50693 33بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعالء مراد كاظم272908 34بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرصادق عبدداالمير جبار8158 35بكالوريوس2علي بن ان 

ر طالب محسن13493 ي طالب12644النجفذكرتحسير 36بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي محسن كريم187372 37بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكررعد قاسم فدعم414689 38بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعماد محمدعلي محمد جعفر414800 39بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرميثم تكي صالح221797 40بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعباس عبدالحسن عبود414364 41بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي كامل عبدعلي415608 42بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكررياض جاسم محمدعلي530177 43بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد داخل محسن443381 44بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي ضياء جواد396665 45بكالوريوس2علي بن ان 

ر عبدالحسن عبود221713 ي طالب12644النجفذكرحسير 46بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكررائد محسن موس541893 47بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرفارس عبدالجليل شهيد413909 48بكالوريوس2علي بن ان 

وز521666 ي طالب12644النجفذكراحمد عبدالهادي فير 49بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد جبار ناهي413923 50بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي سعيد عبيد13534 51بكالوريوس2علي بن ان 

 علي قاسم277917
ر ي طالب12644النجفذكرتحسير 52بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحيدر عبيس مراد521877 53بكالوريوس2علي بن ان 

ر50684 ي طالب12644النجفذكرحسون صادق حسير 54بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد كاظم عجة221724 55بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرضياء زاير مرعب347938 56بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرلطيف حزام شدهان530314 57بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحيدر نجاح جاسم554170 58بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعقيل تكي صالح221853 59بكالوريوس2علي بن ان 

ي415394
ي طالب12644النجفذكرعادل عدنان محمدتف  60بكالوريوس2علي بن ان 

ر221715 ي طالب12644النجفذكراحمد علي حسير 61بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكركاظم حسن كاظم25161 62بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمود نوري محمود348403 63بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعالء عبداالمير حمزة8141 64بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمهند مردان عزيز417904 65بكالوريوس2علي بن ان 

ي محمود علي350578
ي طالب12644النجفذكرهانر 66بكالوريوس2علي بن ان 

ر مخي415692 ي طالب12644النجفذكرعباس ياسير 67بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراسعد تكي صالح221969 68بكالوريوس2علي بن ان 



ي طالب12644النجفذكرجواد عبدالكاظم نارص521655 69بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعيىس لطيف عيىس348124 70بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراسعد كامل جاسم5518 71بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراحمد جميل حياوي13002 72بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراحمد نارص عبدالزهرة272711 73بكالوريوس2علي بن ان 

ر جبار414679 ي طالب12644النجفذكرمهند حسير 74بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكررسول عبدالعباس عطاهللا221922 75بكالوريوس2علي بن ان 

ي سهر348720
ي طالب12644النجفذكرحيدر مرضر 76بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكربهاء حمزه جاسم521880 77بكالوريوس2علي بن ان 

ي348259
ي طالب12644النجفذكرامير حبيب راضر 78بكالوريوس2علي بن ان 

ر جبار مهدى272644 ي طالب12644النجفذكرحسير 79بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي زغير لفته272858 80بكالوريوس2علي بن ان 

ر عاد حسن246017 ي طالب12644النجفذكرحسير 81بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرقاسم عبيس محمد277841 82بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرموس لطيف عيىس8052 83بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرقيس تركي يحنر541869 84بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد عبدالكريم علي350498 85بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمسلم عبدالكاظم حميد348198 86بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرسلمان قاسم محمد415372 87بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد نوري اسماعيل272653 88بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي عبدالهادي مهدي541868 89بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرامير فوزي مصطفر221981 90بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي عباس جميل348423 91بكالوريوس2علي بن ان 

ي12977
ر
ي طالب12644النجفذكراسامة سليم صاق 92بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعقيل ديكان عباس277832 93بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد عبدالمطلب عبدالمهدي415211 94بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمهند شاكر رزاق348272 95بكالوريوس2علي بن ان 

ر348353 ي طالب12644النجفذكرعادل حسن عبدالحسير 96بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعقيل حيدر عبدالكاظم541879 97بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرسيف شاكر رزاق350184 98بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكركرار جبار حمادي414645 99بكالوريوس2علي بن ان 

ر نوري نزار348452 ي طالب12644النجفذكرحسير 100بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراحمد صادق جابر521678 101بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكررائد عبدهللا عبيد8390 102بكالوريوس2علي بن ان 

ي348338
ر
ي طالب12644النجفذكرمسلم حاتم صاق 103بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي حسن مشجل530330 104بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراحمد عباس صالح277869 105بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحسن احمد جاسم348048 106بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرميثم كاظم عبد348431 107بكالوريوس2علي بن ان 

 علي عبدالواحد396596
ر ي طالب12644النجفذكرحسير 108بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرجعفر عدنان ادريس221728 109بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرنبيل عالء مراد301301 110بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرهشام عالوي كاظم247361 111بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرامير جواد كحط348539 112بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعبدالحسن شاكر محسن35352 113دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعبد جيثوم جبار221697 114دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعباس صالح مهدي25186 115دبلوم2علي بن ان 



ي طالب12644النجفذكرحسن عايد عبدالصاحب521672 116دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرراهي شاكر عباس221704 117دبلوم2علي بن ان 

ي13490
ي طالب12644النجفذكررحيم رسول مهينر 118دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعباس محمد عبيس12879 119دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكررزاق وحيد ورير13555 120دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرصباح كصاد صالل559303 121دبلوم2علي بن ان 

ر13005 ي طالب12644النجفذكراحمد علي حسير 122دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرسيف حيدر نعمة521657 123دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرفاضل عبدعلي مهدي348918 124دبلوم2علي بن ان 

ي جبير443324
ي طالب12644النجفذكرحسن شمخر 125دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرفوزي مصطفر محمد521654 126دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمشتاق طالب محمد526052 127دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرضياء غانم فرعون33323 128دبلوم2علي بن ان 

ر35364 ي طالب12644النجفذكرطاهر حاتم حسير 129دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكركرار محمد جودة541866 130دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي شمران جبير35322 131دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكركامل صي  وريوص348326 132دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكررائد حميد عودة221708 133دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرشاكر هويدي تومان35420 134دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرشمد عالء هويدي221896 135دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعادل فخري عبدالزهرة50788 136دبلوم2علي بن ان 

 ماجد تركي348107
ر ي طالب12644النجفذكرحسنير 137دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعصام رزاق عبود397214 138دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد عوض تركي348414 139دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحسام رزاق عبود530175 140دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعبداالله كاظم شبيب530217 141دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرزيد كاظم شالكه414875 142دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكررحيم عادل جالوي50573 143دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي عبدالمنعم مجيد187709 144دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرسالم عبادي حمود348160 145دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراحسان عدنان عباس12968 146دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمرتضر ماجد هادي469554 147دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمرتضر محمد هادي348131 148دبلوم2علي بن ان 

ر سعيد عبيد187550 ي طالب12644النجفذكرحسير 149دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعالء كريم يوسف34355 150دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرنصير حميد عبدالشهيد187701 151دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكركرار فخري عبدالزهرة25173 152دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد عبدالكاظم رحيم349737 153دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرذوالفقار عبداالمير صالح348187 154دبلوم2علي بن ان 

ر533889 ي طالب12644النجفذكرسيف رسام ياسير 155دبلوم2علي بن ان 

ر414653 ي طالب12644النجفذكرحاتم كريم هنير 156دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي سالم عبد12878 157دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرفيصل ياش جاسم221696 158دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد حيدر مصطفر397327 159دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرامير علي منثور521661 160دبلوم2علي بن ان 

ر محمد عبدالرضا187563 ي طالب12644النجفذكرحسير 161دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرسيف عاد نعمه13552 162دبلوم2علي بن ان 



ي350141
ر
ي طالب12644النجفذكرعقيل حاتم صاق 163دبلوم2علي بن ان 

ر221720 ي طالب12644النجفذكرعلي كاظم مفي  164دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكررسول نارص عبدالزهرة521919 165دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرامير كاظم شالكه418107 166دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرنوفل رحيم ساجت24989 167دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحسن محمد عبدالرضا347839 168دبلوم2علي بن ان 

ر عبدالفتاح حمزة521681 ي طالب12644النجفذكرحسير 169دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرزايد جواد كاظم221722 170دبلوم2علي بن ان 

ي حمادي541856
ي طالب12644النجفذكراسعد راضر 171دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرسيف قاسم كريم29377 172دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكركاظم جواد جياد349085 173إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرجواد عبدالحمزه حميد397181 174إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرقاسم كريم يحنر530271 175إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعصام عبيد راهي348466 176إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكركاظم محيل جباري443504 177إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراحمد فالح حميد530191 178إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرجاسم محمد علوان541873 179إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعامر مانع محمد415168 180إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد قاسم شاكر277885 181إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعبدالقادر قاسم جابر521667 182إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعايد محسن شدهان348565 183إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحسن طاهر بريي 8510 1ماجستير2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي رزاق عبيد347828 2ماجستير2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرصباح حسن موس12888 3ماجستير2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرلواء فاهم جياد272800 4ماجستير2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرصفاء حمزه جاسم272684 5ماجستير2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد قاسم عبدالحسن221987 6دبلوم عالي2علي بن ان 

ر فوزي نعمة348293 ي طالب12644النجفذكرحسنير 7بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمهند سعيد خلف349856 8بكالوريوس2علي بن ان 

ر187672 ي طالب12644النجفذكرطارق جابر حسير 9بكالوريوس2علي بن ان 

ر جويس221835 ي طالب12644النجفذكركرار حسير 10بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكررعد عبدعلي حسن530173 11بكالوريوس2علي بن ان 

ر عالوي كاظم443348 ي طالب12644النجفذكرحسير 12بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحيدر مدلول عنون48378 13بكالوريوس2علي بن ان 

ي272670
ر
ي طالب12644النجفذكرعالء حاتم صاق 14بكالوريوس2علي بن ان 

ر222512 ي طالب12644النجفذكرعلي عدنان تمكير 15بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرصادق عبداالمير رحيم557328 16بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمالك زغير لفته272850 17بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرذوالفقار عدنان عباس221709 18بكالوريوس2علي بن ان 

ر415290 ي طالب12644النجفذكرحيدر سامي حسير 19بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمصطفر محمد عباس25142 20بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمرتضر سعيد عبيد17565 21بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكروسام حسن علي24690 22بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرضياء حمزة جاسم272697 23بكالوريوس2علي بن ان 

ر عدنان عبدالكاظم521663 ي طالب12644النجفذكرحسنير 24بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكركرار عزيز عبد221719 25بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكريوسف جواد كاظم26401 26بكالوريوس2علي بن ان 



ي طالب12644النجفذكرفالح حسن موس15141 27بكالوريوس2علي بن ان 

ر محسن عباس50737 ي طالب12644النجفذكرحسير 28بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحمزة علي عبدالرضا348520 29بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرباسم محمد محسن414854 30بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحسن ابراهيم عبدالمحسن521893 31بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد حمزة جاسم272701 32بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد علي مصطفر221820 33بكالوريوس2علي بن ان 

ي417917 ي طالب12644النجفذكرعباس سعد صي  34بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرسيف ماجد عواد277782 35بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكركرار عبدالعباس جاسم348179 36بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرغيث سعد علي187377 37بكالوريوس2علي بن ان 

ر عبود15810 ي طالب12644النجفذكركاظم حسير 38بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراسعد صاحب عبد5540 39بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرياش عبدالحسن عباس348764 40بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمشتاق اسماعيل منصور414840 41بكالوريوس2علي بن ان 

ر عذال ذياب557258 ي طالب12644النجفذكرحسير 42بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي عبدالجبار عليوي12872 43بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعبدهللا صائب علي39250 44بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمصطفر محسن جابر349704 45بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرجاسم كاظم حسن347963 46بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمرتضر عبدالزهرة فزع349310 47بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعباس محسن حاجم521912 48بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحسن فالح كاظم50651 49بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي جابر عبد272648 50بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمصطفر نعيم شناوه17179 51بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرهاشم عدنان هاشم8032 52بكالوريوس2علي بن ان 

ي كاظم221718
ي طالب12644النجفذكركرار عبدهانر 53بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي جابر منديل277811 54بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحسن حاكم نور272820 55بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرسالم دخيل كاظم187602 56بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمنتظر مدلول جاهل18488 57بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد جبار عبيد25148 58بكالوريوس2علي بن ان 

ر هالل هادي47954 ي طالب12644النجفذكرحسير 59بكالوريوس2علي بن ان 

ر بري  ىهي25156 ي طالب12644النجفذكرمجيد عبدالحسير 60بكالوريوس2علي بن ان 

ر ساجت جودة12923 ي طالب12644النجفذكرحسير 61بكالوريوس2علي بن ان 

ي علي17973
ي طالب12644النجفذكرمهند عبدالغنر 62بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرصفاء حسن هاتف350365 63بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعدنان عبداالمير خادم50792 64بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرامجد علي كاظم348167 65بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراحمد حسن كاظم40898 66بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرميرس كاظم عبد348441 67بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراسعد موس نعمة541860 68بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحيدر عادل وناس50741 69بكالوريوس2علي بن ان 

 علي عباس348314
ر ي طالب12644النجفذكرامير 70بكالوريوس2علي بن ان 

ر كاظم221885 ي طالب12644النجفذكرعلي حسير 71بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرايوب فوزي مصطفر26688 72بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكروسام حمزة صالح13550 73بكالوريوس2علي بن ان 



ي طالب12644النجفذكرامير محمد عبد277850 74بكالوريوس2علي بن ان 

 علي348094
ر  حسير

ي طالب12644النجفذكرمصطفر 75بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعالء عباس جبار349292 76بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرصادق احمد جاسم348014 77بكالوريوس2علي بن ان 

ر جليل حسون414012 ي طالب12644النجفذكرحسير 78بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراحمد نعيم شعالن50770 79بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرسيف رعد قاسم221701 80بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي جبار طعيمة347972 81بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحيدر جبار عباس50746 82بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرشهاب احمد جاسم348038 83بكالوريوس2علي بن ان 

 مكي صاحب443360
ي طالب12644النجفذكرمصطفر 84بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي مكي جابر34246 85بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراحمد رحمن مسلم521662 86بكالوريوس2علي بن ان 

ي15611
ر
ي طالب12644النجفذكركرار سليم صاق 87بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحيدر كصاد صالل50675 88بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد عبداالمير عبد349545 89بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرامير غانم شليبة348148 90بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرايهاب عبدياش مسلم44463 91بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرفرقان سالم عواد277748 92بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرجعفر محمد مزهر541892 93بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرامير صباح بخيت347847 94بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراحمد فوزي مصطفر26637 95بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرزيد عبدعلي عبدالكاظم418128 96بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمدعلي فرحان كاظم349253 97بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرامير حسن عبيد541844 98بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرضياء حمزة محمد33380 99بكالوريوس2علي بن ان 

ر كريم خشان348207 ي طالب12644النجفذكرحسير 100بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراحمد مجبل ابوجاسم348225 101بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرسيف محمد مشكور187678 102بكالوريوس2علي بن ان 

ي348497
ي طالب12644النجفذكرزيد حبيب راضر 103بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراحمد سعيد حسن221716 104بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد وناس عبيد443334 105بكالوريوس2علي بن ان 

ي16973
ر
ي طالب12644النجفذكرمصطفر سليم صاق 106بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي عبداالمير كاظم272842 107بكالوريوس2علي بن ان 

 علي مهدي50707
ر ي طالب12644النجفذكرحسير 108بكالوريوس2علي بن ان 

ي16550 ي طالب12644النجفذكرمنير بهلول ناج  109بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي عبداالمير عبدالعباس35334 110بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرابراهيم كاظم خليل50778 111بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرزيد رعد عبدالمهدي35676 112بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرسالم حسن علي13545 113بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرزيد سعد علي187592 114بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرسعد ذياب فري    ح414947 115بكالوريوس2علي بن ان 

 علي محمد272633
ر ي طالب12644النجفذكرحسير 116بكالوريوس2علي بن ان 

ي سهر348001
ي طالب12644النجفذكرعلي مرضر 117بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعاهدين لقمان نيشان34492 118بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرشاكر علي كامل272660 119بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحيدر حمزه جاسم272702 120بكالوريوس2علي بن ان 



ر50751 ر عبدالجليل حسير ي طالب12644النجفذكرحسنير 121بكالوريوس2علي بن ان 

ر هادي عبدالكاظم272782 ي طالب12644النجفذكرحسير 122بكالوريوس2علي بن ان 

ر348823 ي طالب12644النجفذكراحمد جابر حسير 123بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرياش عبدالعباس نارص35711 124بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد طالب عبدعلي8067 125بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد خالد رحمن530193 126بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحميد عبدالرزاق جاسم50714 127بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرماجد علي جواد221791 128بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد عبدالحسن عبود349011 129بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرغيث فارس عبداللطيف40478 130بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمنتظر كاظم سلمان17409 131بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرنعمة فوزي نعمة348281 132دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرايوب نوري عبادة12971 133دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحمزة عبداالمير محسن50621 134دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرياش صباح بخيت348364 135دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكررعد هادي محسن348854 136دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمود عودة علي521915 137دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحسام حسن علي50663 138دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي عماد كاظم347924 139دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرزيد علي قاسم414021 140دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعالء حمزة جاسم272706 141دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرباقر اسماعيل خشن415312 142دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرصالح مهدي حسون33223 143دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرنزار علي ورد272725 144دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرقضي حسن علي221695 145دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرميثم امير عبدهللا221993 146دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرامير كريم كاظم5654 147دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد عباس جواد12820 148دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد رياض فخري417816 149دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحيدر حامد عباس348509 150دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحيدر حمود نور443278 151دبلوم2علي بن ان 

ر جويس33530 ي طالب12644النجفذكرعلي حسير 152دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحسن محمود علي187543 153دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرنوار جواد كندوح24993 154دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي اسامة جاسم350260 155دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمؤمل طالب جي 221817 156دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرسلوان ماجد عواد272669 157دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرستار جبار عبدالعالي349648 158دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحيدر نجم عبود12940 159دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرغيث عبداالمير محسن14843 160دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعباس عادل حمزة277797 161دبلوم2علي بن ان 

ر عباس26574 ي طالب12644النجفذكرامير حسير 162إعدادية2علي بن ان 

ي33688 ي طالب12644النجفذكرعلي حسن صلين  163إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي نعمة حمد39768 164إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد قاسم عبد526072 165إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمجتن  صفاء مراد221804 166إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكركرار عوض تركي12837 167إعدادية2علي بن ان 



ي كريم414926
ي طالب12644النجفذكرصالح هانر 168إعدادية2علي بن ان 

ر414039 ي طالب12644النجفذكرامير عبدهللا حسير 169إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد جاسم محمد521671 170إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي صباح محمد12882 171إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرسالم محمد مجيد35634 172إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرزمن رعد مزعل35662 173إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمقتدى عدنان عباس12817 174إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكركرار اسماعيل مجهول12840 175إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمصطفر كامل موس413903 176إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكربشير سعد نعمة13482 177إعدادية2علي بن ان 

ر221706 ي طالب12644النجفذكررحمان علي حسير 178إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرياش عبداالمير نجم12805 179إعدادية2علي بن ان 

ر221794 ي طالب12644النجفذكرمحمود علي حسير 180إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحسن عبدهللا جي 350340 181إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمصطفر هادي جابر17834 182إعدادية2علي بن ان 

ر صادق يحنر42174 ي طالب12644النجفذكرامير 183إعدادية2علي بن ان 

ر محمد عباس187557 ي طالب12644النجفذكرحسير 184إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي شنان صالح12880 185إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي نجاح عبدالحمزه559490 186إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكروسام عبدالسالم محمد349923 187إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحيدر عباس جميل272829 188إعدادية2علي بن ان 

ر سعيد عاجل272716 ي طالب12644النجفذكرحسير 189إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراحمد عباس عبد42596 190إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرهشام رحيم عبدالزهرة417807 191إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحيدر هيكل جمعة12959 192إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرخالد وليد عواد8431 193إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي عاد حسن414757 194إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد علي كاظم415582 195إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحسن سعد نعمة49021 196إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعبدهللا ناجح شيال13496 197إعدادية2علي بن ان 

ر رفعت8074 ر حسير ي طالب12644النجفذكرمحمدامير 198إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرخالد حميد علي12919 199إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد سالم عبدالرحيم221799 200إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمصطفر شاكر عباس272676 201إعدادية2علي بن ان 

ي جاسم26766
ي طالب12644النجفذكرايوب تف  202إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرنايف عبدالرضا فرحان23485 203إعدادية2علي بن ان 

ر رحيم13511 ي طالب12644النجفذكرعلي ياسير 204إعدادية2علي بن ان 

ر جاسم محمد12961 ي طالب12644النجفذكرحسنير 205إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي فاخر علي221860 206إعدادية2علي بن ان 

ي جاسم272932
ي طالب12644النجفذكرسجاد تف  207إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمصطفر عصام جادر221787 208إعدادية2علي بن ان 

ر5488 ي طالب12644النجفذكرامير حاكم حسير 209إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراحمد حسن عايد521675 210إعدادية2علي بن ان 

يف4082 ي طالب12644النجفذكرمؤمل رياض شر 211إعدادية2علي بن ان 

ر رعد نعمة272788 ي طالب12644النجفذكرحسير 212إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرامير علي عباس272649 213إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكركرار عبدالعباس عطاهللا221842 214إعدادية2علي بن ان 



ر محمد مزهر521665 ي طالب12644النجفذكرحسير 215إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد فالح حسن272735 216إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمرتضر سليم مالح521668 217إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمهند محسن حاتم221802 218إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعبدهللا عقيل شاكر12867 219إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرليث محمد رسول415188 220إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرفارس فاهم كريم221845 221إعدادية2علي بن ان 

ي221932
ي طالب12644النجفذكرحيدر سعد هانر 222إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد مدرك محمود187412 223إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي عبداالمير خضير221878 224إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكركرار حيدر جابر521660 225إعدادية2علي بن ان 

يف272661 ي طالب12644النجفذكرزمان مضر شر 226إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي حسن علي12881 227إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي ابراهيم صالح557301 228إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرامير صباح وهاب272663 229إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحسن علي محمد272635 230إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرضياء هادي محسن348739 231إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحسن كاظم مدلول350468 232إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي جاسم محمد221888 233إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرميثم عبداالمير صالح349673 234إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمصطفر رزاق جليل16668 235إعدادية2علي بن ان 

ر فليح حسن50754 ي طالب12644النجفذكرتحسير 236إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمصطفر مهند حمزة12818 237إعدادية2علي بن ان 

ي325168
ي طالب12644النجفذكرزيد حميد هانر 238إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمصطفر جواد كاظم16310 239إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرميثم كاظم سلمان13494 240إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراحمد رعد مزعل42506 241إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي مجبل ابوجاسم350099 242إعدادية2علي بن ان 

ر17460 ي طالب12644النجفذكرمنتظر عدنان تمكير 243إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكررسول سالم عواد272651 244إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحسن هالل هادي272656 245إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعدنان حيدر صفاء272718 246إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمدصادق محمد حمزة413914 247إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد عواد دهام187406 248إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمنير عصام رسول221809 249إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمصطفر جميل احمد443526 250إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي عبداالمير عبد349579 251إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي غانم شليبة12877 252إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي محمد رشيد222005 253إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرامير خليل راهي272666 254إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكررسول عزيز لفته516806 255إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراحمد رياض محمد43085 256إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرصفاء عايد محسن348530 257إعدادية2علي بن ان 

ي350397
ي طالب12644النجفذكرحمزة حبيب راضر 258إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرسيف نجم عبدالعالي272885 259إعدادية2علي بن ان 

 اثير حاكم16864
ي طالب12644النجفذكرمصطفر 260إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرضياء ياش هاشم415500 261إعدادية2علي بن ان 



ي طالب12644النجفذكراحمد علي كاظم349601 262إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرسجاد عبداالمام جعفر443258 263إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمدحسن جاسم سلمان272925 264إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراحسان عبدالهادي مهدي28368 265إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرصالح مهدي جبار33247 266إعدادية2علي بن ان 

ر كاظم محيل50657 ي طالب12644النجفذكرحسير 267إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمرتضر عبدالكاظم جبار272837 268إعدادية2علي بن ان 

غام حامد عباس8155 ي طالب12644النجفذكررصر 269إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد عبدالزهرة علي415339 270إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراحمد نعمة حمد12999 271إعدادية2علي بن ان 

 علي شاكر414896
ر ي طالب12644النجفذكرمحمدحسير 272إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرابراهيم عبداالمير نجم12981 273إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرسلطان مهدي عزيز451083 274إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمرتضر صباح نوري349211 275إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحامد حميد علي222011 276إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكررسول مهدي جابر13495 277إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعمار عبدالسالم محمد8089 278إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراحمد محمدعلي كريم12970 279إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراحمد عبدالحسن شاكر42035 280إعدادية2علي بن ان 

 ماهر عبدالعالي12930
ر ي طالب12644النجفذكرحسير 281إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكركاظم نعمة كاظم12848 282إعدادية2علي بن ان 

ر حيدر فرحان12933 ي طالب12644النجفذكرحسنير 283إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمحمد غافل حسن350531 284إعدادية2علي بن ان 

ر جاسم349032 ي طالب12644النجفذكرعلي عبدالحسير 285إعدادية2علي بن ان 

ي جاسم397313
ي طالب12644النجفذكرمرتضر تف  286إعدادية2علي بن ان 

ر415037 ي طالب12644النجفذكرمحمدمنتظر عبداالمام عبدالحسير 287إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي احسان طعمة221868 288إعدادية2علي بن ان 

ر272864 ي طالب12644النجفذكرمثنر عدنان تمكير 289إعدادية2علي بن ان 

ر محمد187689 ر عبدالحسير ي طالب12644النجفذكرحسير 290إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعباس فاضل صباح13528 291إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحسام حمزة حمد12956 292إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحسن حيدر نجم50718 293إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي قاسم كاظم221872 294إعدادية2علي بن ان 

غام علي هادي414968
ي طالب12644النجفذكررصر 295إعدادية2علي بن ان 

ر12884 غام محمد حسير ي طالب12644النجفذكررصر 296إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعقيل داخل نوام272708 297بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرصباح عبد عداي349778 298بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعبدالعباس محمد عاشور521876 299بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحيدر عبدالعباس سلمان50589 300بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعلي مجهول عباس50784 301بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرحسن عبدالكاظم حميد541852 302بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراياد حميد عباس26535 303بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرنبيل محمد عباس25029 304دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرعقيل نوري حمزة33817 305دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرقحطان عدنان عباس277906 306دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرماجد شاكر محمد221813 307دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرمكي مدلول عباس221776 308دبلوم2علي بن ان 



ي طالب12644النجفذكرعمار سالم نعمة33774 309دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكراسعد صالح كاظم41630 310إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرصاحب حمزه هاشم187619 311إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرفارس عودة خضر187382 312إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرصباح نوري احمد349057 313إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكروسام عبد عالوي349835 314إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفذكرهادي صبار ياش347978 315إعدادية2علي بن ان 

ي شباط516759
ي طالب12644النجفأننىايمان حسانر 1دكتوراه2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىنوال هادي حسن187691 2ماجستير2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىهوازن راسم جالب349174 3ماجستير2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىابتهال ناظم احمد557355 4ماجستير2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىفائزه عطيه عبد443499 5بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىصبا قيس عبدالمجيد559419 6بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىانتصار مصطفر محمد557338 7بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىافراح فضاله فاهم187695 8بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىرباب هادي داخل413984 9بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىايمان عواد نارص443495 10بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىهدى عبدالساده كاظم397254 11بكالوريوس2علي بن ان 

كوثر هادي علي347942
ي طالب12644النجفأننى 12بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىغيداء عزاوي مهدي417914 13بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىاشاء هادي كاظم50759 14بكالوريوس2علي بن ان 

ر347985 ي طالب12644النجفأننىعال عالء حسير 15بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىاشاء غالي خلف221956 16بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىمنال كاظم هادي418117 17بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىساره حمزه صالح35575 18بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىنرسين مجبل ابوجاسم348241 19بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىحوراء لطيف عيىس8452 20بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىاشاء هادي محمد414633 21بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىليل جبار عبيد272776 22بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىمائدة راهي كاظم348557 23بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىغفران مصطفر جمعة277911 24بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىدالل طاهر محسن415659 25بكالوريوس2علي بن ان 

ر187680 ي طالب12644النجفأننىسلوى طاهر حسير 26بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىهدى ناجح مسيلم277774 27بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىجنان هادي داخل348486 28بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىايمان سلمان جاسم559307 29بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىملتف  عبدالكاظم حنون521889 30بكالوريوس2علي بن ان 

ر رفعت414062 ي طالب12644النجفأننىنبأ حسير 31بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىلقاء مرتضر محمد414349 32بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزينب عبدهللا علي443501 33بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىدعاء ناجح مسيلم13492 34بكالوريوس2علي بن ان 

ر محمدجعفر414712 ي طالب12644النجفأننىمروج عبدالحسير 35بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىمياس عبدالكاظم عبدياش417924 36دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىقسمة تاية سلمان187392 37دبلوم2علي بن ان 

ر5509 ي طالب12644النجفأننىاسمهان هادي حسير 38دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىعواطف فرحان موس272815 39دبلوم2علي بن ان 

ي كاظم221711
ي طالب12644النجفأننىحياة هانر 40دبلوم2علي بن ان 



ي طالب12644النجفأننىايمان عايد عبدالصاحب559329 41دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىميسون عبدالسادة كاظم333610 42دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىفريال ابوظاهر عذاب25180 43دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىهيفاء مدفون نارص24979 44دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىثمينة عبدزيد عبود221725 45دبلوم2علي بن ان 

ر مهدي349142 ي طالب12644النجفأننىاسيل عبدالحسير 46دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىهديل محسن هادي541887 47دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىشيماء عايد عبدالصاحب530322 48دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىنوال عزيز محمد318222 49دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزهراء محمد كاظم28941 50دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىهيام محمد خطار397197 51دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىعذراء غالب سعود221698 52دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىاري    ج حميد عبدالرؤف5559 53دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىرغد عبدالجواد كاظم541863 54دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىاالء غالب سعود221714 55دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىهبة عبدياش مسلم24962 56دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىاشواق عبدالحسن عبدالزهره521658 57دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىايه كاظم مندي541847 58دبلوم2علي بن ان 

ر محمد كاظم525610 ي طالب12644النجفأننىحنير 59دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىاشاء قاسم كريم44076 60دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزهراء صالح مهدي34810 61دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىنجاة جليل جهاد349629 62إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىغصون سلمان راشد12859 63إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىتغريد عبدالرزاق حسن277861 64إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىشور كصاد صالل8246 65إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىحميده نارص عبد50726 66إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىبيداء فالح حسن187541 67إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىغفران محمد صيهود272902 1دكتوراه2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزينب حمزة جاسم272690 2ماجستير2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىغفران فيصل كريم14652 3ماجستير2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىبتول ايوب عيىس47449 4ماجستير2علي بن ان 

ر فاهم كريم221712 ي طالب12644النجفأننىحنير 5بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىنور هادي مهدي221764 6بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىرانية رعد جي 221723 7بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىليل محمد كاظم221832 8بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىحوراء كريم هاشم348111 9بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىايمان احمد جاسم348054 10بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىشهد مهدي هدهد35430 11بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزهراء موفق محمود272877 12بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىايمان رعد جي 26439 13بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىسلىم احمد جاسم348068 14بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىثمرة هادي مهدي221943 15بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىورود شنان صالح24539 16بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىايناس نارص زغير187536 17بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىايمان مدلول عنون28406 18بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزينب عبدالزهرة جاسم12891 19بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىمنال ظاهر محسن221778 20بكالوريوس2علي بن ان 



ي طالب12644النجفأننىزهراء جابر عبدالرحيم348708 21بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزهراء جابر كاظم8015 22بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىتغريد غافل عبدالحسن272806 23بكالوريوس2علي بن ان 

ر13497 ي طالب12644النجفأننىرغد حمزة حسير 24بكالوريوس2علي بن ان 

ر221717 ي طالب12644النجفأننىكوثر ريكان حسير 25بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزهراء حمزة جاسم272694 26بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىرباب كريم صالح50145 27بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىالتفات عوض تركي272751 28بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىضخ محسن غافل33263 29بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىسارة هادي شهد221898 30بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىهناء عواد راشد12809 31بكالوريوس2علي بن ان 

دعاء علي قاسم349119
ي طالب12644النجفأننى 32بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىدعاء عبدالحسن عبود221710 33بكالوريوس2علي بن ان 

ر جابر كاظم8479 ي طالب12644النجفأننىحنير 34بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىضمياء قيض عبدعلي272730 35بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزهراء مهدي جاسم521664 36بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىنور حسن مجيد221761 37بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىمريم اسماعيل كلل537330 38بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىافاق قاسم فلفل348216 39بكالوريوس2علي بن ان 

ر نارص187401 ي طالب12644النجفأننىلمياء حسير 40بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىسهاد سعد مخي221894 41بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزهراء عبدالحسن عبود221905 42بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىفاطمة حمزة جاسم272698 43بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىانوار مهدي هدهد50764 44بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىغفران كاظم مندي541834 45بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىفاطمة كاظم مالك14951 46بكالوريوس2علي بن ان 

ر غضب25183 ي طالب12644النجفأننىفاطمة حسير 47بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزينب طالب عبدالحسن187684 48بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىهدى رياض محمد24973 49بكالوريوس2علي بن ان 

ر13529 هاجر علي حسير
ي طالب12644النجفأننى 50بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىايمان هادي محسن348965 51بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىسارة شنان صالح8263 52بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزهراء ناجح مسيلم28552 53بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىافراح عباس عطية50774 54بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىشيماء هاشم يحنر521896 55بكالوريوس2علي بن ان 

فاتن مكي عبدالحسن415530
ي طالب12644النجفأننى 56بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىهناء كريم هاشم221754 57بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزلفه مجبل ابوجاسم348234 58بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىهند كاظم خليل521676 59بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىهدى كاظم مالك23689 60بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىنور ماجد هادي469509 61بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىرسل كاظم مندي541841 62بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىامل غالب سعود221965 63بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىمريم جواد كاظم12819 64بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىمنار صباح نعمه16896 65بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىوداد حيدر سالم24076 66بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىهدى محسن جابر12807 67بكالوريوس2علي بن ان 



ي طالب12644النجفأننىسارة عبدالعباس حميد222008 68بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزينب عبدالعباس نارص12906 69بكالوريوس2علي بن ان 

نور علي عبود23613
ي طالب12644النجفأننى 70بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىاشواق حبيب شنشول521659 71بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىهدير محمد كاظم348084 72بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىاوراس محمد خضير349357 73بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىدعاء عبدهللا عبداالمير8406 74بكالوريوس2علي بن ان 

ر28872 ي طالب12644النجفأننىزينب حمزة حسير 75بكالوريوس2علي بن ان 

ر جاسم سلمان272739 ي طالب12644النجفأننىبنير 76بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىنورة فيصل جميل8044 77بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىهبه صالح حسن23819 78بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىختام محسن عباس50585 79بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىصهباء حبيب شحان33210 80بكالوريوس2علي بن ان 

ر272764 ي طالب12644النجفأننىرؤى عالء حسير 81بكالوريوس2علي بن ان 

رسل فاضل عبدعلي348895
ي طالب12644النجفأننى 82بكالوريوس2علي بن ان 

تماره عبدعلي حمزة348476
ي طالب12644النجفأننى 83بكالوريوس2علي بن ان 

ر35654 ي طالب12644النجفأننىزينب كاظم حسير 84بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزينب محسن عباس35690 85بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىامل عبدالحسن عبيد557313 86بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزينب شالكة مدلول28506 87بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىنور حميد عبدالزهرة277836 88بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىنادية رعد جي 18592 89بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىفاطمة حزام شدهان526059 90بكالوريوس2علي بن ان 

ى محمد محسن414825 ي طالب12644النجفأننىبرسر 91بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىرقية صالح حسن521907 92دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىدعاء شهيد عبدمسلم12914 93دبلوم2علي بن ان 

ر8081 ي طالب12644النجفأننىليل حاكم حسير 94دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىميساء صالح جيثوم187704 95دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزهراء عبدالجليل عبدالكريم8341 96دبلوم2علي بن ان 

وق فالح كاظم8161 ي طالب12644النجفأننىشر 97دبلوم2علي بن ان 

ي مري    ح35510
ي طالب12644النجفأننىسحر غنر 98دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىهالة صالح جيثوم187466 99دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىيرسى حسن موس12806 100دبلوم2علي بن ان 

ر كامل هناوي414773 ي طالب12644النجفأننىبنير 101دبلوم2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىفاطمة حسن حاتم521656 102دبلوم2علي بن ان 

ر صفاء مراد221973 ي طالب12644النجفأننىايلير 103إعدادية2علي بن ان 

ر187530 ي طالب12644النجفأننىايمان وهل حسير 104إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىجنان جفات عودة221938 105إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىشيماء جبار عباس29452 106إعدادية2علي بن ان 

ر طالب12815 ي طالب12644النجفأننىنور تحسير 107إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىضخ مهدي جاسم559319 108إعدادية2علي بن ان 

ر شنشول12965 ر عبدالحسير ي طالب12644النجفأننىبنير 109إعدادية2علي بن ان 

ر نارص187675 ي طالب12644النجفأننىشهد حسير 110إعدادية2علي بن ان 

ة187428 ر مريم علي حمير
ي طالب12644النجفأننى 111إعدادية2علي بن ان 

ر كاظم سعد272870 ي طالب12644النجفأننىبنير 112إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىهبة اياد عبدالسادة12808 113إعدادية2علي بن ان 

زهراء علي ورد272722
ي طالب12644النجفأننى 114إعدادية2علي بن ان 



ي طالب12644النجفأننىوديان ماجد عبدالكاظم221757 115إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزهراء حيدر سالم29208 116إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزهراء مطرسر عبد187685 117إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىليل سلمان مشكور521669 118إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىليل محمد كاظم12821 119إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىرؤى اياد كامل272615 120إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىرقية عواد دهام350022 121إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىرسل محيسن كاطع13479 122إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىنجوى ماجد عبدالكاظم221892 123إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىضخ كاظم محمد443366 124إعدادية2علي بن ان 

ر خليل ابراهيم47220 ي طالب12644النجفأننىبنير 125إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىمالك عبدزيد جاهل221783 126إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىنغم كريم عبد12816 127إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىهبه رعد مزعل221751 128إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىازهار طافح جفات272795 129إعدادية2علي بن ان 

ر شنان صالح12935 ي طالب12644النجفأننىحنير 130إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىرسل عباس علي221927 131إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىتبارك اثير حاكم28446 132إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىنور عبدالحسن شاكر23292 133إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزينب عالء عبداالمير8303 134إعدادية2علي بن ان 

ي جاسم397017
ي طالب12644النجفأننىوالء تف  135إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىدعاء فرحان عبيس12909 136إعدادية2علي بن ان 

لمياء حميد علي221827
ي طالب12644النجفأننى 137إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزهراء محسن عبدالواحد8326 138إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىرقية قضي عبدالحسن13524 139إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىعلياء عبدالزهرة مشكوف8118 140إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىسعاد علوان عبدالحسن348878 141إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىهدى حميد عبدالزهرة348673 142إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىعواطف حيدر سالم36929 143إعدادية2علي بن ان 

ر فاهم كريم221950 ي طالب12644النجفأننىبنير 144إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزينب اياد عبدالسادة29185 145إعدادية2علي بن ان 

ر221907 زهراء علي حسير
ي طالب12644النجفأننى 146إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزهراء جاسم سلمان272747 147إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزينب هادي عمران221913 148إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىاديان جاسم محمد12975 149إعدادية2علي بن ان 

رقية علي خادم277854
ي طالب12644النجفأننى 150إعدادية2علي بن ان 

ر كاظم469669 ي طالب12644النجفأننىزهراء حسير 151إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىشاء صالح مهدي29314 152إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىتف  حيدر جابر12963 153إعدادية2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزهراء كريم فرج187585 154إعدادية2علي بن ان 

ي272623
ي طالب12644النجفأننىاسيه راهي راضر 155بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىمنال حمادي سوادي277823 156بكالوريوس2علي بن ان 

ي13480 عذراء خضير غيون 
ي طالب12644النجفأننى 157بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىصبيحة نوماس عبيد348019 158بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىلمياء عبدالمهدي سلمان221998 159بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىهيام موس جعفر187478 160بكالوريوس2علي بن ان 

ي طالب12644النجفأننىزينب عبدالرضا محمد13553 161دبلوم2علي بن ان 



ي طالب12644النجفأننىمثال ناظم احمد530310 162إعدادية2علي بن ان 

1دكتوراه2الوفاء12645النجفذكرحاتم ريسان هاشم530107

2دكتوراه2الوفاء12645النجفذكرعدنان محمد سليم201191

3دكتوراه2الوفاء12645النجفذكرسالم كناوي عباس345386

4دكتوراه2الوفاء12645النجفذكراحسان محمد حمزة233350

5ماجستير2الوفاء12645النجفذكرجميل محمد عيىس345474

6ماجستير2الوفاء12645النجفذكرحسن عبدهللا حبيب345344

7ماجستير2الوفاء12645النجفذكرمثنر جابر عبدالسادة530068

8ماجستير2الوفاء12645النجفذكرمصطفر غزاي شحان345543

ي موس477894
9ماجستير2الوفاء12645النجفذكرعبدهللا شمخر

 عبدعلي201554
ر 10ماجستير2الوفاء12645النجفذكرصدام عبدالحسير

ر نصيف422544 11ماجستير2الوفاء12645النجفذكراحمد حسير

12ماجستير2الوفاء12645النجفذكرحسام هادي حسن345559

13ماجستير2الوفاء12645النجفذكرحيدر كريم كاظم221707

14ماجستير2الوفاء12645النجفذكرسالم جبار عيدان345502

15ماجستير2الوفاء12645النجفذكرزمان صالح رضا201550

 حاتم عبدعلي93594
ر 16ماجستير2الوفاء12645النجفذكرحسير

17دبلوم عالي2الوفاء12645النجفذكرقاسم حسن موس423627

 علي سفيح76978
ر 18بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسير

19بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمحمد جابر محمد521926

20بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرهادي رضا عبد االمير345364

21بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمصطفر رسول جبار345222

22بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرخالد فالح حميد459512

23بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعبدالمحسن علي عباس94912

24بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرنصير والي جالب345464

25بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمصطفر خليل سوادي201578

26بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرطارق حاتم ابراهيم221694

27بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرنزار جبار عبدالرزاق345499

28بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمضر حيدر طاهر202972

ي عباس530086
29بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسن راضر

30بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرنصير محمد موس233375

31بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحيدر محمدعلي عبدالرسول427308

32بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكركاظم الزم مايع459558

33بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرقحطان عدنان حسن97142

34بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرغسان عبدزيد عبدالرضا208215

35بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرنعمان كامل هادي477440

ر97411 36بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرقاسم علوان ياسير

37بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرنجم كاظم سعيد217281

38بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحبيب احمد تركي97456

39بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرشمد باقر محمود530020

40بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمحمدباقر عبدالكريم محمد428792

41بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرفهد داخل هادي221837

42بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرباسم عباس حسن530110

43بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراحمد عبدالسادة عيدان345164

44بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرجمال غانم صيهود345130

45بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمحمد خطاب عبدهللا345117

46بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرسعد كاظم محمد512574



47بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراحمد محمدعلي صاحب479361

48بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرطالب خالد مال هللا345170

49بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرقاسم والي جالب345534

50بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعيىس سلمان حسن233815

51بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرناجح عباس حمزة459317

52بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراحمد حسن هادي215457

53بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرذوالفقار صالح مهدي429030

54بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراسامة شاكر سوادي345362

55بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرزيد سعد حميد345503

56بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمحمد فاضل عباس345394

57بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعبدالهادي مصطفر بجاي233320

58بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعالء ستار محمود423890

59بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسون محمد انهير530100

60بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرضياء حمد حنتوش201673

61بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكروسام حميد رزاق512397

62بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي عماد عبداالله221851

63بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرسجاد لطيف خليفة345199

64بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرفهد محسن جواي345185

ي موس476072 65بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحيدر ناج 

ر عالوي كاظم427990 66بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسير

67بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحيدر محمد حمزة232258

68بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعباس والي جالب512399

ر عبدالودود حمدي512359 69بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسير

70بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرنورس حمد كريم201536

71بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحيدر لطيف خليفة98010

72بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحيدر وضي مكي345371

ي حمزة208201 73بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرلواء ناج 

74بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراحمد حسن فاضل345356

75بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسن فالح مهدي208204

76بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي عبدالكريم محمد345092

77بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرنظىمي كاظم عطشان561457

78بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرماهر رسول عيدان233777

79بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرقيس قاسم نوري233797

80بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسن شي  سعيد478412

81بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرامير عمران عبدموس201545

ر كريم محيسن221690 82بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسير

83بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرزيد خضير عباس97538

84بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمهند عبداالمير هالل477835

85بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرماهر معز جابر512373

86بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراحمد نارص مدلول459637

ر345477 87بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرياش منديل حسير

88بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعباس حميد كاظم530017

89بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكروسام كاظم عبداالمير201667

ر97559 90بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراحمد كاظم حسير

91بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي حسن فاضل422324

ي345391
92بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحميد نسوم راضر

93بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسام كاظم عبداالمير201233



94بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرميرس سالم شبيب512368

ر427333 95بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكررائد سعدي محمدحسير

غام عليوي عبد221769 96بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكررصر

97بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمحمد رحيم جابر478659

ر عبد345216 98بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي حسير

99بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرسيف رسول صاحب428983

100بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكركرار مجهول عباس427647

101بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرهيثم يوسف جي 231741

102بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسن عبدزيد نارص76863

103بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرفؤاد عبدالرزاق عبدالرسول422362

104بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرانور صباح عبدالمهدي459575

105بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكركرار سلمان خضير345492

ي طعمه530088
106بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحمزه شانر

107بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعمار عبدالرضا مهدي345458

108بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرامجد سالم يحنر345128

109بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحيدر ثائر جندي530075

110بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمحمد نجم عبدهللا511967

111بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرزيد حسن محمد228133

112بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرياش سعيد محمود345489

ر219237 113بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحيدر يونس ياسير

 عبدعلي مراد345101
114بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمصطفر

115بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرياش صالح كريم512416

116بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمهند عامر هادي345148

117بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرميمون جبار عليوي424623

118بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمصطفر رشيد عيىس541797

119بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمنتظر عبدالكاظم عبدمسلم423383

120بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرهادي عبدالرضا هادي345507

121بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعمار شاكر حسن530024

122بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرسجاد محمدجواد كرم87895

123بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرزينلعابدين محمد يابر427561

124بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرسامر جابر كاظم530081

125بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرقحطان حسن محمد345486

126بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمحمد قاسم كاظم97583

ر نصيف88379 127بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعالء حسير

128بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي حسن عبدالهادي97493

129بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمصطفر جاسم محمد530074

130بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحيدر جاسم محمد89413

ر محمد سعيد535364 131بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسير

ر530083 132بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعماد علي حسير

133بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعباس عبدالزهرة كاظم97517

134بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعدي نارص مدلول221740

135بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمحمود حاكم طاهر424780

136بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي كاظم غازي345131

غام سالم محمد478847 137بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكررصر

ر اياد حميد512344 138بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسنير

 علي عبدالمهدي345450
ر 139بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسير

140بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمرتضر صاحب مهدي201200



141بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعمار حسن عبدالهادي512379

142بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي رحمان جبار500301

143بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي حسن سالم345375

144بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراحمد وحيد هادي278484

145بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحيدر عبدالهادي موس427784

146بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسام عبدالكريم غضبان345354

147بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي غازي عباس201360

148بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراحمد عماد جباري233393

149بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي عادل مهدي233306

150بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرهاشم حمد جابر535387

151بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحيدر قاسم رحيم95138

152بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي يوسف محمدرضا345223

ر345191 ر عاصم حسير 153بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسير

154بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي مجيد غريب530065

155بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرسيف سالم يحنر345220

ر512865 156بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي عدنان حسير

157بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراحمد خليل سوادي345201

158بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمحمد عقيل محمد395817

159بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكركرار عبداالمير عبدالرضا221826

160بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراياد فؤاد غانم345504

161بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرصالح احمد مهدي345516

162بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراحسان اياد كاظم201679

163بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكركرار جاسم محمد89503

ي شعالن345357
164بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراحمد ماضر

ر345113 165بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرزينالعابدن فيصل تمكير

ر ابراهيم عباس221736 166دبلوم2الوفاء12645النجفذكرامير

167دبلوم2الوفاء12645النجفذكرزمن صاحب خضير550756

168دبلوم2الوفاء12645النجفذكررعد مالك جميل345219

169دبلوم2الوفاء12645النجفذكرعبدالكاظم محمدرضا مرتضر345470

ر كاظم عبدالواحد233739 170دبلوم2الوفاء12645النجفذكرعبدالحسير

171دبلوم2الوفاء12645النجفذكركاظم عبدعلي سعود217487

ي215410
172دبلوم2الوفاء12645النجفذكرجاسم محمد شفر

173دبلوم2الوفاء12645النجفذكرنعمان حسن محمد202971

174دبلوم2الوفاء12645النجفذكرماجد حميد غضبان228024

175دبلوم2الوفاء12645النجفذكرحازم محمد هاشم233810

176دبلوم2الوفاء12645النجفذكرباسم رحيم علوان208076

177دبلوم2الوفاء12645النجفذكرمحمد تاية محمد202966

178دبلوم2الوفاء12645النجفذكرايثار جواد كاظم345154

179دبلوم2الوفاء12645النجفذكرهادي محمد موس94504

180دبلوم2الوفاء12645النجفذكرزين العابدين عبدالسميع عبدالزكي476001

181دبلوم2الوفاء12645النجفذكرعباس محسن محمد459620

182دبلوم2الوفاء12645النجفذكرميثم فاضل جاسم217728

183دبلوم2الوفاء12645النجفذكرنجاح عبدالحمزة عباس541877

184دبلوم2الوفاء12645النجفذكرمحسن عالوي محمد224896

185دبلوم2الوفاء12645النجفذكرسامر تكليف سوادي208218

186دبلوم2الوفاء12645النجفذكرفؤاد حمد كريم511958

187دبلوم2الوفاء12645النجفذكرحسام كريم عبد345215



188دبلوم2الوفاء12645النجفذكرقائد جويد حمزة477255

189دبلوم2الوفاء12645النجفذكركريم عباس عبيد345562

190دبلوم2الوفاء12645النجفذكركرار حمزة مسلم221830

191دبلوم2الوفاء12645النجفذكرعلي محمد عبدالزهرة219170

192دبلوم2الوفاء12645النجفذكركامل عمران موس475816

193دبلوم2الوفاء12645النجفذكرعلي ناظم عبدالحسن219150

194دبلوم2الوفاء12645النجفذكرباقر سوادي موتان345195

ر حلواص345533 195دبلوم2الوفاء12645النجفذكرامير حسير

196دبلوم2الوفاء12645النجفذكرمنتظر محمدجواد كرم97710

197دبلوم2الوفاء12645النجفذكرنصير نزار علي530061

198دبلوم2الوفاء12645النجفذكربسام دوهان عبد231703

199دبلوم2الوفاء12645النجفذكركرار محمد ابراهيم207768

200دبلوم2الوفاء12645النجفذكرمياح بناي عيدان427911

201دبلوم2الوفاء12645النجفذكراحمد عبدالزهرة جواد221733

 علي208197
ر 202دبلوم2الوفاء12645النجفذكرعدي عبدالحسير

ر مدلول550800 203دبلوم2الوفاء12645النجفذكررسول حسير

204دبلوم2الوفاء12645النجفذكرعباس صالح هاشم207763

205دبلوم2الوفاء12645النجفذكركرار سليم محمد طة530101

206دبلوم2الوفاء12645النجفذكراحمد جواد شاكر221731

ر345453 207دبلوم2الوفاء12645النجفذكرهيثم عاصم حسير

208دبلوم2الوفاء12645النجفذكروليد حازم عبدالمنعم97643

ي نوري345517
209دبلوم2الوفاء12645النجفذكرعلي هانر

210دبلوم2الوفاء12645النجفذكرعمر حازم عرموط233756

211دبلوم2الوفاء12645النجفذكرحسن كاظم رزاق345343

212دبلوم2الوفاء12645النجفذكرمنتظر نهاد غانم202970

213دبلوم2الوفاء12645النجفذكرمحمد عصام كريم405254

214دبلوم2الوفاء12645النجفذكركرار علي عبدمحمد530070

ر208223 215دبلوم2الوفاء12645النجفذكرعلي نعمة عبدالحسير

216دبلوم2الوفاء12645النجفذكرموس احمد مهدي522827

217دبلوم2الوفاء12645النجفذكرحامد جي  حسن428311

218دبلوم2الوفاء12645النجفذكرجالل حسن هادي233746

219دبلوم2الوفاء12645النجفذكرمحمد فارس مخي512336

ي شعالن227081
220دبلوم2الوفاء12645النجفذكرصادق ماضر

221إعدادية2الوفاء12645النجفذكرنزار جواد كاظم208214

222إعدادية2الوفاء12645النجفذكرجالل عبدالكريم محمد512365

ر345519 223إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمحمدجواد عباس حسير

ي201257
224إعدادية2الوفاء12645النجفذكراحسان فاضل راضر

225إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمحمود خالد مال هللا345509

ر جي 293535 226إعدادية2الوفاء12645النجفذكرعباس حسير

227إعدادية2الوفاء12645النجفذكرفالح عبدالحسن عبدالرضا550795

228إعدادية2الوفاء12645النجفذكرحسام سعد خضير345342

229إعدادية2الوفاء12645النجفذكراحمد عبدالمهدي عبدالرحيم345501

230إعدادية2الوفاء12645النجفذكرلؤي قضي حسن428776

231إعدادية2الوفاء12645النجفذكردريد عبدالرضا هادي345345

232إعدادية2الوفاء12645النجفذكرحسن حمزة مسلم97598

233إعدادية2الوفاء12645النجفذكررسول رافع محمدعلي519140

1دكتوراه2الوفاء12645النجفذكراسامة نزار جبار345497



ر345347 2دكتوراه2الوفاء12645النجفذكراحمد عباس عبدالحسير

3ماجستير2الوفاء12645النجفذكراسعد حمزة يوسف231946

4ماجستير2الوفاء12645النجفذكرعالء عبدالكريم غضبان225159

5ماجستير2الوفاء12645النجفذكرياش نزار احمد530091

6ماجستير2الوفاء12645النجفذكرمصطفر فاضل حميد345544

7بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكركرار حيدر جواد221823

8بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرنورالدين صباح محمود345563

9بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي نجاح نارص345212

10بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرفالح حسن داود76910

ي215597
11بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي اسعد شمخر

12بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكركرار شحان عبدزيد478785

13بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحيدر صاحب كاظم224046

14بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراحمد محمد صيوان219181

15بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمنتظر سعد خضير217703

ر جي 500225 16بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكركرار حسير

17بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرزيد باقر كاظم76905

18بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرسيف حميد صالح428727

19بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي عبدالكريم عباس427824

ر عدنان جاسم221729 20بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسير

21بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي كريم غازي345558

ر221765 ر كاظم عبدالحسير 22بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعبدالحسير

ر217598 23بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمحمد كاظم عبدالحسير

24بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي حميد صالح217899

25بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي طاهر يوسف345463

26بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراحمد مهدي جعفر71134

27بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكريزن عقيل منعم221788

28بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي خضير عباس234099

29بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمحمد رضا حبيب221816

30بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرليث خالد فالح87318

31بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي نجم عبد345133

32بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرنشات جالوي سلطان545086

33بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكركاظم جابر كاظم512736

34بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكركاظم جواد كاظم88982

35بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرغيث عبدالعالي جابر345121

36بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمحمد حيدر جواد215345

37بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمصطفر عادل مهدي233326

ي530010 ر عباس خضير 38بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسنير

39بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي فارس عباس233751

40بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراحمد جبار ابراهيم217955

41بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكربرير سعد حميد208196

42بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمسلم عبداالمير جي 234091

43بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي عباس خضير530005

44بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراحمد عالء حسن428757

45بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرامير عادل صاحب97006

46بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكركاظم عبدالكريم عباس427230

47بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرذوالفقار كريم كاظم232467

ر كاظم رزاق345141 48بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسير



ي عباس97664 49بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمحمد ناج 

50بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحيدر طاهر يوسف345461

ر221734 51بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراحمد عواد حسير

52بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرليث صباح حاتم427503

53بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحيدر نزار جبار345498

54بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي عبدالحسن جبير221692

55بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرليث احمد محمد97975

56بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرفرقد عالء حسن87188

ر عبد428052 57بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعادل حسير

58بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمرتضر عبدالرحيم سهو233804

59بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي طالب جياد92418

60بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرسجاد عبد الرزاق حسن345435

61بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمثنر رزاق كاظم345206

62بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسام محمدعلي سعيد95650

63بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكربشير مكي ابراهيم345511

64بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي كاظم حميد233827

65بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرياش خضير عباس345561

66بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرسيف سعد علي201322

67بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراحمد سمير كريم233346

ر جاسم550782 68بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمحمود ياسير

 مجلي عبيد77010
ر 69بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسير

70بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرامير مرتضر نعيم231807

71بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحيدر سماح حسن428208

72بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرساجد سلمان موس227040

73بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسن هادي متعب201329

74بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرسيف رائد عاشور76896

75بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعباس مجبل مدلول544809

ي كاظم201581
76بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكركرار ماضر

77بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراحمد عبدالهادي موس345481

ر سالم محمدسالم511983 78بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسير

79بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمحمد نعمة هندو201542

80بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمصطفر عدنان جيثوم201376

81بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي سعيد عليوي233781

82بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرنوح عبدالرسول محمد208194

83بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرايمن جمااللدين عبدالمنعم228312

84بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرسامر نسيم عبدالزهرة94785

85بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسن مؤيد عبدالمهدي428020

86بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرصالح حسن داود94150

87بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرماجد حميد عبدهللا97828

88بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعماد محمد مسلم201414

 علي عبدالعظيم427140
ر 89بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسنير

ر حيدر عباس345198 90بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسير

 علي عبد530079
ر 91بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسير

ي217718
92بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمنتظر كاظم منان 

93بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمصطفر قاسم حسن479213

94بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرخالد جمال كاظم221687

95بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمحمد عبداالمير هالل215351



96بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراحمد عادل هالل345482

ر231787 97بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمحمد علي عبدالحسير

98بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرليث كاظم جواد233763

 علي عباس345217
ر 99بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسير

100بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحيدر فاضل يوسف323600

101بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحيدر صبار هاشم428809

102بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي غازي عناد221844

103بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي شاكر عيىس97856

ر عالء كاظم530103 104بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسير

ي علي221749 105بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرشكر ناج 

106بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمنتظر صابر عبد345135

107بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمحمد حسن رحيم217577

ر نصيف78391 108بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرليث حسير

 علي227954
ر 109بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكركرار حسير

110بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمصطفر باسم عباس530109

111بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسن هادي محسن550772

ر208089 112بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرزيد علي حسير

ي512810 113بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرغيث مسلم ناج 

114بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي ثابت فليح427277

115بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعلي ساجد صالح231635

116بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراصف سالم علي221735

117بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرامير خضير ياش219172

ف عبد الرزاق مهدي76879 118بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراشر

119بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرفهد ماجد حميد233835

120بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرامير ناظم عباس201266

121بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراحمد محمد بعيوي87219

ر مصعب حمود217632 122بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرمحمدحسير

123دبلوم2الوفاء12645النجفذكركرار محمد عبد201243

124دبلوم2الوفاء12645النجفذكروسام كريم عبد233109

ر حيدر رشيد427578 125دبلوم2الوفاء12645النجفذكرحسير

126دبلوم2الوفاء12645النجفذكرعبدالرحمن كاظم صادق550790

127دبلوم2الوفاء12645النجفذكرعلي حيدر عباس345076

128دبلوم2الوفاء12645النجفذكراحمد عماد زهير345471

129دبلوم2الوفاء12645النجفذكرايرس خالد عبدالزهرة89701

130دبلوم2الوفاء12645النجفذكرحيدر عبد زغير345138

131دبلوم2الوفاء12645النجفذكرمصطفر حسن عبدالكاظم221796

132دبلوم2الوفاء12645النجفذكرحيدر محمد جي 219217

133دبلوم2الوفاء12645النجفذكرعمار خضير عباس345144

134دبلوم2الوفاء12645النجفذكرزينلعابدين محمد هريس219161

135دبلوم2الوفاء12645النجفذكرمصطفر كاظم جواد227193

136دبلوم2الوفاء12645النجفذكرابوالحسن علي عدنان224731

ي كاظم97627
137دبلوم2الوفاء12645النجفذكرمحمد ماضر

ر345111 138دبلوم2الوفاء12645النجفذكرزينالعابدين علي حسير

139دبلوم2الوفاء12645النجفذكرباقر زهير عبدزيد88191

 ابراهيم عبدعلي345202
ر 140دبلوم2الوفاء12645النجفذكرحسير

141دبلوم2الوفاء12645النجفذكرحيدر محسن جاسم345510

142دبلوم2الوفاء12645النجفذكرامير عبدالرزاق تركي345203



143دبلوم2الوفاء12645النجفذكركرار مهدي مدلول76930

144إعدادية2الوفاء12645النجفذكراحمد عادل وهاب475965

ر78477 ر فتاح حسير 145إعدادية2الوفاء12645النجفذكرحسير

146إعدادية2الوفاء12645النجفذكراحمد حيدر كاظم231758

147إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمرتضر عدنان عبدالرحيم78440

148إعدادية2الوفاء12645النجفذكرعلي باسم جواد529996

ر نهاد غانم201209 149إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمحمداالمير

150إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمحمد فاضل علي345079

151إعدادية2الوفاء12645النجفذكرحسن ناجح كامل233698

152إعدادية2الوفاء12645النجفذكرحسن هادي ابراهيم232149

153إعدادية2الوفاء12645النجفذكروسام محمد رشيد225188

154إعدادية2الوفاء12645النجفذكرحسن كريم محمد201116

155إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمحمد يوسف جي 201225

156إعدادية2الوفاء12645النجفذكراحمد ذياب سالم221732

157إعدادية2الوفاء12645النجفذكرسلوان محمد مبدر78414

158إعدادية2الوفاء12645النجفذكراحمد عادل علي228250

ر عبداالمير عباس223643 159إعدادية2الوفاء12645النجفذكرحسير

ي شعالن201130
160إعدادية2الوفاء12645النجفذكرحيدر ماضر

161إعدادية2الوفاء12645النجفذكريوسف فاضل عبد215613

ي219195 ر صالح صي  162إعدادية2الوفاء12645النجفذكرحسير

163إعدادية2الوفاء12645النجفذكرماهر ناجح عبدالزهرة530031

164إعدادية2الوفاء12645النجفذكرحيدر عبدهللا بهلول215382

ر غانم عطشان544767 165إعدادية2الوفاء12645النجفذكرحسير

166إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمنتظر صالح مهدي420747

167إعدادية2الوفاء12645النجفذكراسعد كريم جمعة76919

ي478549 ر مسلم ناج  168إعدادية2الوفاء12645النجفذكرحسير

169إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمنصور عبدالعالي جاسم228349

170إعدادية2الوفاء12645النجفذكرسيف كامل كاظم223562

 علي207821
ر 171إعدادية2الوفاء12645النجفذكرصالح حسير

172إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمحمد قاسم كاظم459748

173إعدادية2الوفاء12645النجفذكراحمد نعمان عبدعلي229584

174إعدادية2الوفاء12645النجفذكراحمد عبدالكريم عبدالجاسم345466

غام صادق ابراهيم233366 175إعدادية2الوفاء12645النجفذكررصر

ر556593 176إعدادية2الوفاء12645النجفذكراحمد علي حسير

ي539834 177إعدادية2الوفاء12645النجفذكرعلي عدنان ناج 

178إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمحمدعلي ابراهيم عبدعلي217659

ر77001 ر عماد حسير 179إعدادية2الوفاء12645النجفذكرامير

180إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمحمد جواد كاظم208199

181إعدادية2الوفاء12645النجفذكرحسام محمد محمود208013

182إعدادية2الوفاء12645النجفذكرامير سماح حسن428194

ر جاسم محمد345157 183إعدادية2الوفاء12645النجفذكرحسنير

ر مالك232337 184إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمحمد عبدالحسير

185إعدادية2الوفاء12645النجفذكرعلي رحيم جدوع201204

186إعدادية2الوفاء12645النجفذكربسام عباس محمد219184

187إعدادية2الوفاء12645النجفذكرعلي هادي ابراهيم232427

188إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمصطفر عبدالرضا هادي345493

189إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمحمد مشتاق طالب207823



190إعدادية2الوفاء12645النجفذكرسعد رشيد مجيد525625

ي جواد صي 530014
191إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمحمدتف 

192إعدادية2الوفاء12645النجفذكرحيدر احمد كاظم224274

193إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمؤمل حيدر محسن98110

194إعدادية2الوفاء12645النجفذكراسالم جابر كاظم530018

195إعدادية2الوفاء12645النجفذكرحسام نزار غالب539825

196إعدادية2الوفاء12645النجفذكرسجاد صالح حسن231582

197إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمحمدعلي قاسم رحيم345088

198إعدادية2الوفاء12645النجفذكرذوالفقار جاسم عباس232386

199إعدادية2الوفاء12645النجفذكررضوان حسن عبدالهادي512592

200إعدادية2الوفاء12645النجفذكرزيدون جبار عليوي345456

 عبدالمحسن علي201275
ر 201إعدادية2الوفاء12645النجفذكرحسير

202إعدادية2الوفاء12645النجفذكرعبداالمير صاحب كاظم224079

ر هادي208035 203إعدادية2الوفاء12645النجفذكرعلي حسير

204إعدادية2الوفاء12645النجفذكركرار محمد جواد كرم478832

205إعدادية2الوفاء12645النجفذكرعلي ليث فخري345373

206إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمصطفر فاضل عبد95460

207إعدادية2الوفاء12645النجفذكرامير ميثاق طالب476028

208إعدادية2الوفاء12645النجفذكرولي عبدالمحسن علي345495

209إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمصطفر كريم عباس345125

210إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمجتن  فرات طالب233380

211إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمقتدى كاظم جواد227145

212إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمنتظر كاظم محمد476095

213إعدادية2الوفاء12645النجفذكرعلي طالب حمادي345180

214إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمحمد ضياء جميل89219

 علي هادي187707
215إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمصطفر

216إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمصطفر فرحان كاظم234225

217إعدادية2الوفاء12645النجفذكراحمد خضير عباس223251

218إعدادية2الوفاء12645النجفذكركرار فاضل حميد221822

219إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمحمدمهدي ناجح جياد201592

ر221767 220إعدادية2الوفاء12645النجفذكرعباس طه ياسير

221إعدادية2الوفاء12645النجفذكرعلي عباس عبدعلي76947

222إعدادية2الوفاء12645النجفذكرعلي طالب عبد345422

223إعدادية2الوفاء12645النجفذكرعالء محمد حميد223353

224إعدادية2الوفاء12645النجفذكراحمد صباح حاتم427524

225إعدادية2الوفاء12645النجفذكرجعفر مجيد محمدعلي78406

226إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمقداد مهدي جعفر228510

ي217882
227إعدادية2الوفاء12645النجفذكرعالء محمد شانر

228إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمصطفر حسن كاظم345211

ر219213 ر عباس حسير 229إعدادية2الوفاء12645النجفذكرحسير

230إعدادية2الوفاء12645النجفذكرامير ناجح عبدالزهرة539823

231إعدادية2الوفاء12645النجفذكرنعمة حسن نعمة345432

232إعدادية2الوفاء12645النجفذكركرار حيدر محسن78460

ر صباح فهد219200 233إعدادية2الوفاء12645النجفذكرحسير

234إعدادية2الوفاء12645النجفذكرعلي طالب خالد217913

235إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمؤمل جبار محمد233315

236إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمحمد صباح حاتم427543



237إعدادية2الوفاء12645النجفذكرزيدالدين علي اكريم107351

238إعدادية2الوفاء12645النجفذكرعبداالمير عبدالسميع عبدالزكي207770

ر عالء ستار95587 239إعدادية2الوفاء12645النجفذكرحسير

240ماجستير2الوفاء12645النجفذكرليث يوسف جي 221743

241بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراحمد عبدالصمد مجيد345567

242بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرصباح سالم عزيز233819

243بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرسيف احمد جاسب97905

244بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرجاسب حمد حنتوش219188

245بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرعبدالرزاق مهدي اسماعيل76886

يف221790 246بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرنجاح جابر شر

ر علوان97955 ر عبدالحسير 247بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكرحسير

248بكالوريوس2الوفاء12645النجفذكراحمد علي مهدي201166

249دبلوم2الوفاء12645النجفذكرصباح محمد مهاوش221772

250دبلوم2الوفاء12645النجفذكرعمار عواد عمار97676

251دبلوم2الوفاء12645النجفذكرحيدر علي موس76956

ر حمزة423299 252دبلوم2الوفاء12645النجفذكرماجد حسير

253دبلوم2الوفاء12645النجفذكرعلي نجم عبدهللا221742

254دبلوم2الوفاء12645النجفذكرشهاب رزاق حيدر345448

255إعدادية2الوفاء12645النجفذكرمحمد نعمة نذير221747

1دكتوراه2الوفاء12645النجفأننىرباب موس نعمة207734

2دكتوراه2الوفاء12645النجفأننىهناء رحيم جاسم539817

3ماجستير2الوفاء12645النجفأننىثورة عباس بعيوي534881

ر539827 4ماجستير2الوفاء12645النجفأننىاشاء عبيد حسير

5ماجستير2الوفاء12645النجفأننىقطرالندى محمد عزيز539824

6ماجستير2الوفاء12645النجفأننىهبة فائز كامل207803

7ماجستير2الوفاء12645النجفأننىفاطمة محمد كاظم511993

ي539829 8ماجستير2الوفاء12645النجفأننىحنان عبداالمير ناج 

9ماجستير2الوفاء12645النجفأننىسحر فايق نجم500241

حوراء علي موس345332
10ماجستير2الوفاء12645النجفأننى

11دبلوم عالي2الوفاء12645النجفأننىهديل ماجد لطيف345333

ة رزاق سلمان512353 12بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىسمير

ي553693
ي غنر

ر
13بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىنغم وق

14بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىهالة كاظم رضا478801

ى حياوي هادي76678 15بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىبرسر

16بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىفردوس جواد كاظم208233

ر رجب221759 17بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىابتسام عبدالحسير

18بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزينب طالب خلف345414

19بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىنداء رشيد عواد514315

20بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىسعاد قصاد حسون424136

21بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىفضيلة غانم عبادي217400

22بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىاعتقال هادي هاشم208227

23بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزينب حمزه عطية345379

24بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىمها عبدالواحد سعيد221693

25بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىرشا مهدي بنية76854

26بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزهرة كاظم عذاب559417

27بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىسليمه عبد محمد233639

28بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىعلية عايف كاظم345514



29بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىمها سالم هاشم221810

30بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىاوراس مهدي محمدصالح208225

31بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزينب جبار عبدالعظيم345341

32بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىورود كاظم شنشول345280

33بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىنوال سليم محمود499857

34بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىاشاء حميد علي499869

35بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىفاطمة خليل كشمر530108

ر422393 36بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىنورس عدنان حسير

37بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىازهار عدنان قدوري544791

38بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىفرح عليوي عبد345338

39بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىاالء كاظم عبيد207729

40بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىشى مجيد محمد530059

41بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىنور فاضل عباس345319

42بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىمريم مهدي كاظم318205

43بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىنور عبدالزهرة خضير345366

44بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزهراء باسم صاحب541798

45بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىبيداء عادل كريم530025

46بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىنورس فاضل حميد539822

47بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىسهيلة خليل كشمر530106

ر423719 48بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىامل نوري حسير

49بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىكرم هادي سعيد529994

رجاء حميد علي335319
50بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننى

51بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىنداء هادي حسن345353

52بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىشى مزبان عطية234114

53بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىبيداء عبدالمهدي سلمان345542

54بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىنور عبدهللا صالح530072

55بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىمروة عادل هاشم345351

56بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىشيماء عبداالمير عبدالرضا550748

57دبلوم2الوفاء12645النجفأننىفاطمة هالل عطية423981

58دبلوم2الوفاء12645النجفأننىهدى محمد مسلم292952

59دبلوم2الوفاء12645النجفأننىخال هاشم فرحان233599

60دبلوم2الوفاء12645النجفأننىهمسات عاكف حابس221705

61دبلوم2الوفاء12645النجفأننىجنان عبدالسادة كاظم207641

62دبلوم2الوفاء12645النجفأننىنور صالح حسن233512

63دبلوم2الوفاء12645النجفأننىزينب هالل عطية345315

64دبلوم2الوفاء12645النجفأننىسهير مجيد عكال556542

65دبلوم2الوفاء12645النجفأننىلمياء كاظم عبيد207731

66دبلوم2الوفاء12645النجفأننىسندس عبداالمير ابراهيم539811

67دبلوم2الوفاء12645النجفأننىشذى محيسن هليل207606

68دبلوم2الوفاء12645النجفأننىابتسام محمد يابر424090

69دبلوم2الوفاء12645النجفأننىنورس محمد يابر424205

70دبلوم2الوفاء12645النجفأننىمروة عماد عباس233720

71دبلوم2الوفاء12645النجفأننىهدى راشد حمدان201449

ر مجبل مدلول345324 72دبلوم2الوفاء12645النجفأننىبنير

ي233713
73دبلوم2الوفاء12645النجفأننىشهد حمزة شانر

74دبلوم2الوفاء12645النجفأننىزينة راسم جالب345549

ر345358 75دبلوم2الوفاء12645النجفأننىايات عبداالمير حسير



76دبلوم2الوفاء12645النجفأننىضخ سعدي محسن539813

77دبلوم2الوفاء12645النجفأننىتبارك كاظم صادق550760

ر207663 78دبلوم2الوفاء12645النجفأننىرقية حمزة حسير

79إعدادية2الوفاء12645النجفأننىعايده جاسم محمد345355

80إعدادية2الوفاء12645النجفأننىلمياء سلمان عبدالرضا345249

81إعدادية2الوفاء12645النجفأننىلميعة حمود عبدالحسن478686

82إعدادية2الوفاء12645النجفأننىهيام مهدي عبدهللا539819

83إعدادية2الوفاء12645النجفأننىندى صابر شغيدل201625

84إعدادية2الوفاء12645النجفأننىافتخار كاظم جاسم424222

ايمان علي نعمة539831
85إعدادية2الوفاء12645النجفأننى

86إعدادية2الوفاء12645النجفأننىمريم فرات فصيح292940

1ماجستير2الوفاء12645النجفأننىزهراء عماد عبداالله221780

2ماجستير2الوفاء12645النجفأننىزهراء عادل جاسم201659

3ماجستير2الوفاء12645النجفأننىسؤدد غانم عطشان233333

4ماجستير2الوفاء12645النجفأننىنورس جمال عبدالزهرة345245

دعاء علي هادي187579
5دبلوم عالي2الوفاء12645النجفأننى

ي459686 حوراء باسم عبدالنن 
6بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننى

7بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزهراء رعد صاحب233681

زمن جعفر علي345317
8بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننى

9بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىايهاب غانم عطشان233494

10بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىحنان كاظم عبد الحسن221755

ر كاظم233604 ق عبدالحسير 11بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىاستي 

ر208243 12بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىغفران حمزة حسير

13بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىلقاء محمد هاشم217367

ر كريم جهاد345334 14بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىام البنير

15بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزينب غالب كاظم345293

16بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىنور غازي منىسي530105

ر201530 17بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىهبة عبدالرضا ياسير

18بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزهراء عدنان حسن345240

ر عبدالودود514310 19بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىالزهراء حسير

20بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزينب عبدالهادي جاسم207735

21بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىهدى فاضل عبد345323

22بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزينب رياض عبدهللا221775

23بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزهراء عبداالمير عبدالرضا233506

24بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىهبة جواد عبدالكاظم229193

25بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىهدى محمود شاكر201468

26بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىسخ  رغد كامل530033

27بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىحوراء محمد كاظم512424

28بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىهاجر صالح رضا207648

29بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىنور ناظم محمد345554

30بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىبدورالفواطم داود سلمان233338

31بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىاشاء حيدر هاشم345260

32بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىاباذر جفات عبيد459736

33بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىهدى عبدالزهرة خضير207682

34بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزينب فتخي عبدالكريم76829

35بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىالرا صالح عبدالهادي530000

36بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزهراء عماد جواد208232



37بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىسعاد مهدي صالح345532

مروج فاضل علي345311
38بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننى

39بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزهراء عظيم صاحب76666

40بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىهدى شاكر رحيم214232

41بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىحوراء رعد صاحب228771

42بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىرسل محمد اموري214380

ر اياد زاير345512 43بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىبنير

ر207562 44بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىنور فيصل تمكير

45بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىغفران صالح مهدي345412

46بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىبتول حمزة كريم345350

47بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزهراء عليوي عبد217788

48بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىحوراء داخل صي 217970

49بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىتف  نعيم غضبان342527

ي جودي345321 50بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزينب عبدالنن 

51بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزينب حيدر هاشم345256

52بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىبتول محمد عبود345271

ي550778 53بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىطيبة عدنان ناج 

54بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىصفاء حسن عالوي459454

55بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىاالء عبداالله شاكر233727

56بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزهراء نجم سلمان233634

57بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىرضاب عبدالرزاق جواد221750

وفاء محمدعلي نجم201182
58بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننى

ر207795 59بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىفاطمة حمزة حسير

ر سالم نارص345521 60بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىبنير

61بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىرجاء نصيف جاسم345556

زهراء علي فتالوي233687
62بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننى

ر201523 63بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىرسل عبداالمير حسير

64بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزهراء جليل نعمه76800

65بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىهديل كريم جليو221702

66بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىلىم حيدر رحمن76819

67بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزينب سعد حميد229364

68بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىاالء فاروق صالح293143

69بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىسمية لؤي احمد423780

نور علي هادي229568
70بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننى

تيسير جميل علي511997
71بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننى

72بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىرويدة عقيل فائز345231

73بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىشاه زنان هيثم جواد529992

74بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىاالء عالء حسن217944

75بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزينب رزاق كريم512408

76بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىرسل ستار رسول207583

ر سعيد221834 77بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىنداء عبد الحسير

78بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىسخ  علي هادي233520

ر207797 79بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزهراء نارص حسير

80بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىرسل رياح حسن345535

81بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزهراء رزاق رحيم214311

82بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزهراء عبدالرضا مجيد424540

83بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىسارة عدنان رحيم345337



 علي هادي229281
ر 84بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىحنير

85بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىنور رضا عبداالمير207696

86بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىهدى هاشم سلمان477243

87بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىنور محمد هادي76618

ي شعالن202969
88بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىفاطمة ماضر

89بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىاشاء ماجد حميد207578

90بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىرواء حمودي شحان217759

91بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزهراء جمال فير221786

92بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىكوثر فاضل جليل229663

93بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىرنا سالم نارص345520

ي512844 94بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىميس مسلم ناج 

ر كاظم عبداليمة207654 95بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىحنير

ي كاصد233616
96بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىخمائل عكونر

97بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىحوراء رسول عبدالكريم512627

98بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزينب نزار جبار345505

99بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىنورس كريم قاسم214286

100بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىصفر عبدالزهرة هراطة345551

101بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىنادية ارحيم جي 76839

102بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىمريم صالح مهدي207589

103بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىافراح محمد ابراهيم207834

104بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىمىه علي جاسم207608

105بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىضخ احسان ظاهر423748

106بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىرباب محمد كاظم512427

107بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىحنان مسلم حنون345410

108بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىدعاء عباس علي539816

109بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىرؤى فتخي عبدالكريم215002

ر سعيد221699 110بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىهدى عبدالحسير

111بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىورود نعمان هادي207836

112بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزينب عدنان حسن345242

ف عباس530085 113بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىهاجر اشر

114دبلوم2الوفاء12645النجفأننىزهراء محمد كرم537244

115دبلوم2الوفاء12645النجفأننىابتهال نجم عبد345340

116دبلوم2الوفاء12645النجفأننىحوراء عبداللطيف سايل233702

117دبلوم2الوفاء12645النجفأننىاسيا صالح مهدي207592

118دبلوم2الوفاء12645النجفأننىفاطمة عبدالرزاق احمد333690

119دبلوم2الوفاء12645النجفأننىاثمار حيدر يحنر345539

120دبلوم2الوفاء12645النجفأننىعذراء داخل صي 221865

121دبلوم2الوفاء12645النجفأننىتبارك فارس عزيز512357

122دبلوم2الوفاء12645النجفأننىنورس سالم عيىس207613

123دبلوم2الوفاء12645النجفأننىزينب عباس خضير207727

رسل علي جياد201517
124دبلوم2الوفاء12645النجفأننى

125دبلوم2الوفاء12645النجفأننىسارة يوسف محمدرضا233640

126دبلوم2الوفاء12645النجفأننىابتهال سعيد ابراهيم215031

127دبلوم2الوفاء12645النجفأننىحوراء كاظم عايف201464

128دبلوم2الوفاء12645النجفأننىمنر عبداالمير عبدهللا214297

يف عبود345283 129دبلوم2الوفاء12645النجفأننىاسماء عبدالرسر

130دبلوم2الوفاء12645النجفأننىزينب عادل مهدي233488



131دبلوم2الوفاء12645النجفأننىوسن سالم محمد202967

ر محمد233399 132دبلوم2الوفاء12645النجفأننىازهار حسير

133دبلوم2الوفاء12645النجفأننىزهراء كاظم عايف201499

134دبلوم2الوفاء12645النجفأننىايات عذاب نجم502737

135دبلوم2الوفاء12645النجفأننىنور محمدحسن كاظم201453

ر233693 136دبلوم2الوفاء12645النجفأننىميس ماجد حسير

137دبلوم2الوفاء12645النجفأننىصفية احمد محسن221774

ر عبد345236 138دبلوم2الوفاء12645النجفأننىمروة عبدالحسير

139دبلوم2الوفاء12645النجفأننىمروة راسم جالب345546

ر207690 140دبلوم2الوفاء12645النجفأننىنورة هالل حسير

141دبلوم2الوفاء12645النجفأننىنرسين فارس عزيز512608

ر208237 142دبلوم2الوفاء12645النجفأننىزينب حمزة حسير

143إعدادية2الوفاء12645النجفأننىسخ  مازن غانم345377

144إعدادية2الوفاء12645النجفأننىنورالهدى مشتاق طالب345384

ر221688 145إعدادية2الوفاء12645النجفأننىنبا عباس حسير

146إعدادية2الوفاء12645النجفأننىزينب حسن هادي345541

147إعدادية2الوفاء12645النجفأننىزينب عظيم صاحب544771

148إعدادية2الوفاء12645النجفأننىمروة مؤيد عبدالمهدي424589

حوراء حميد علي333630
149إعدادية2الوفاء12645النجفأننى

150إعدادية2الوفاء12645النجفأننىسعاد حيدر جودي217843

151إعدادية2الوفاء12645النجفأننىفاطمة مازن غانم217411

152إعدادية2الوفاء12645النجفأننىسكينة عادل نجم345537

153إعدادية2الوفاء12645النجفأننىفاطمة صادق عبدالجليل217447

154إعدادية2الوفاء12645النجفأننىزهراء هنو جياد214352

ي233732
155إعدادية2الوفاء12645النجفأننىفاطمة كاظم هانر

156إعدادية2الوفاء12645النجفأننىزهراء حيدر جبار207984

ر اسماعيل حسن202965 157إعدادية2الوفاء12645النجفأننىبنير

158إعدادية2الوفاء12645النجفأننىضخ فاضل عودة76806

ر كامل كاظم76681 159إعدادية2الوفاء12645النجفأننىماليير

رقية علي عناد345369
160إعدادية2الوفاء12645النجفأننى

161إعدادية2الوفاء12645النجفأننىبتول محمد عيدان76686

زهراء علي محسن207624
162إعدادية2الوفاء12645النجفأننى

163إعدادية2الوفاء12645النجفأننىحنان حسون محمد512557

164إعدادية2الوفاء12645النجفأننىهاجر مهند حميد221691

165إعدادية2الوفاء12645النجفأننىاخالص عادل نجم345404

ي215631
166إعدادية2الوفاء12645النجفأننىزينب كاظم منان 

167إعدادية2الوفاء12645النجفأننىزهراء حسن مهدي229435

168إعدادية2الوفاء12645النجفأننىايات ميثاق طالب229049

169إعدادية2الوفاء12645النجفأننىرسل رحيم عمران345538

ر201487 170إعدادية2الوفاء12645النجفأننىازهار عبداالمير حسير

فاطمة علي كاظم428943
171إعدادية2الوفاء12645النجفأننى

172إعدادية2الوفاء12645النجفأننىدعاء رياح حسن345557

زهراء محمدعلي نجم201664
173إعدادية2الوفاء12645النجفأننى

174إعدادية2الوفاء12645النجفأننىغفران جابر هادي207660

175إعدادية2الوفاء12645النجفأننىتبارك زهير عبدزيد207620

176إعدادية2الوفاء12645النجفأننىعبير طارق حاتم233670

177إعدادية2الوفاء12645النجفأننىامل حمزة عطشان229474



178إعدادية2الوفاء12645النجفأننىحوراء بشير عبدهللا207551

امل علي جنجول207668
179إعدادية2الوفاء12645النجفأننى

180إعدادية2الوفاء12645النجفأننىمريم سالم محمدسالم512667

181إعدادية2الوفاء12645النجفأننىفاطمة الزهراء جبار محمد345326

182إعدادية2الوفاء12645النجفأننىفاطمة ناجح عباس459761

183إعدادية2الوفاء12645النجفأننىتبارك غانم عطشان76793

184إعدادية2الوفاء12645النجفأننىهدى حسن محمد345547

185إعدادية2الوفاء12645النجفأننىلينا محمد تاية201603

وق ناجح كريم345530 186إعدادية2الوفاء12645النجفأننىشر

187إعدادية2الوفاء12645النجفأننىرقية عادل نجم423698

188إعدادية2الوفاء12645النجفأننىاشاء رعد صاحب228657

189إعدادية2الوفاء12645النجفأننىريام ماجد حميد228845

ر حاتم217975 190إعدادية2الوفاء12645النجفأننىرقية حسير

ي221689
191إعدادية2الوفاء12645النجفأننىنور اسعد شمخر

192إعدادية2الوفاء12645النجفأننىسارة محمد تاية201152

193إعدادية2الوفاء12645النجفأننىزينب رحيم جدوع201476

194إعدادية2الوفاء12645النجفأننىزينب فاضل جليل217804

195إعدادية2الوفاء12645النجفأننىفاطمة عالء رزاق214306

ر محمد عبدياش233416 196إعدادية2الوفاء12645النجفأننىبنير

197إعدادية2الوفاء12645النجفأننىنور نعيم هادي345553

198إعدادية2الوفاء12645النجفأننىزينب عادل هاشم76693

ي207961
 
199إعدادية2الوفاء12645النجفأننىمريم صباح رزوق

ي217779 200إعدادية2الوفاء12645النجفأننىزهراء حيدر ناج 

ل207574 ر 201إعدادية2الوفاء12645النجفأننىزينب سيبان مير

ر ابراهيم477317 202بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىزينب عبدالحسير

203بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىهناء عليوي عبد221703

204بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىانتصار رسول مهدي550732

افراح حسن محمدعلي233534
205بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننى

ي كاصد228567
206بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىامل عكونر

207بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىسهاد عبدالزهرة مكيرس428854

ر جي 292935 208بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىخنساء حسير

209بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىمدينة شهد صالح233541

ر عبدعون387083 ى ياسير 210بكالوريوس2الوفاء12645النجفأننىبرسر

211دبلوم2الوفاء12645النجفأننىالهام غازي عباس215168

ان كاظم233623 212دبلوم2الوفاء12645النجفأننىاحالم مير

نوال محمدعلي كاظم345265
213إعدادية2الوفاء12645النجفأننى

نداء عبدالرضا علي228970
214إعدادية2الوفاء12645النجفأننى

ايمان جابر محمدعلي217937
215إعدادية2الوفاء12645النجفأننى

216إعدادية2الوفاء12645النجفأننىسحر كامل عبود207728

217إعدادية2الوفاء12645النجفأننىايمان عادل محمد234105

ي422265 218إعدادية2الوفاء12645النجفأننىعذراء فضل راج 

1دكتوراه2المثنر12649النجفذكرطالب عبدالرضا عبدالواحد299619

2دكتوراه2المثنر12649النجفذكرنعيم عبدالمحسن اسماعيل532792

3دكتوراه2المثنر12649النجفذكرحيدر صادق جعفر104574

4ماجستير2المثنر12649النجفذكروسام جليل كريم522075

5ماجستير2المثنر12649النجفذكرمحمد مجيد حميد314979

6ماجستير2المثنر12649النجفذكرمحمد جواد مرتضر104312



7ماجستير2المثنر12649النجفذكرمنذر نعمان حسن255722

8ماجستير2المثنر12649النجفذكرازهر رضا محسن299468

9ماجستير2المثنر12649النجفذكراحمد عبدالكاظم بشير255452

ر محمد405440 10ماجستير2المثنر12649النجفذكرعلي عبدالحسير

11ماجستير2المثنر12649النجفذكرعقيل محمد عبد8887

12ماجستير2المثنر12649النجفذكراحمد حمزة مجهول24996

 علي345360
ر 13ماجستير2المثنر12649النجفذكرعبداالمير حسير

ر عبداالمير6222 14ماجستير2المثنر12649النجفذكراحمد حسير

15ماجستير2المثنر12649النجفذكراحمد رياض عبدالمهدي104673

16ماجستير2المثنر12649النجفذكرسيف علي مرتضر404572

ي276771
17دبلوم عالي2المثنر12649النجفذكرنوفل محمد راضر

18دبلوم عالي2المثنر12649النجفذكرقاسم محمد احمد25462

19دبلوم عالي2المثنر12649النجفذكرعلي هاشم مجيد97790

20بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرفاضل خلف حسن404548

21بكالوريوس2المثنر12649النجفذكراحمد عبد كاظم5975

22بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعلي صاحب عبدالرسول255804

ر33455 23بكالوريوس2المثنر12649النجفذكروائل حميد حسير

24بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرفرقد حميد حويلي559421

25بكالوريوس2المثنر12649النجفذكررياض يوسف ابراهيم522119

26بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحميد عبدالزهرة مراد312309

27بكالوريوس2المثنر12649النجفذكررائد سليم لهمود8133

28بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمظر خليل ابراهيم42294

29بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرجواد عبدالكاظم حبيب29322

30بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعقيل مجيد حميد404710

31بكالوريوس2المثنر12649النجفذكراحسان هادي مزهر25445

32بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعادل عزيز محمد490928

33بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعمار محمد محمدجابر54820

34بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعبدالنارص طالب حمود54546

35بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرطاهر علي يحنر299777

36بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعباس جياد حسن96994

37بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرلواء يحنر باقر4477

ر عبدالزهرة عزيز300567 38بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرامير

39بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرصالح حاتم مرزة405019

40بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحيدر محمدرضا محمد255466

41بكالوريوس2المثنر12649النجفذكراسعد عباس محسن255794

42بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرنجاح مهدي كاظم101555

43بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحيدر جواد مزهر54080

44بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمحمد رضا عبداالمير55080

اس كاظم هادي345174 45بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرني 

ر كاظم جاسم532919 46بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحسنير

47بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرايمن علي عبدالزهرة92423

48بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحسام عباس زغير49867

49بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمهدي يوسف حسن101366

50بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحيدر مهدي علي54140

51بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمصطفر قادر احمد496762

52بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرغالب عبدالرضا عبدالواحد28646

53بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرقضي جابر عطوش9483



54بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرفاضل صاحب كريم184394

ر404493 55بكالوريوس2المثنر12649النجفذكررضوان ناظم محمدحسير

56بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرفائز فرج عبدالرضا502724

57بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعامر سعيد عباس26533

58بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرفائق عبدالوهاب جابر54948

ر8966 59بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعالء غانم حسير

60بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرفائز مجيد رضا9345

ر55333 61بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرميثم حميد حسير

62بكالوريوس2المثنر12649النجفذكراحمد عامر عزيز25409

63بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعلي محسن زاير299591

64بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرموفق حسان صاحب502705

65بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحيدر عباس محمد7309

66بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرخالد غازي تيموز299845

67بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرصادق سليم لهمود282454

68بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرزمان يوسف كريم8340

69بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعمار جبار علي276668

70بكالوريوس2المثنر12649النجفذكراحمد محمد عباس276677

71بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعلي رشاد نعمة474093

 علي54155
ر 72بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرخالد مفي 

73بكالوريوس2المثنر12649النجفذكركرار جبار جليل9533

74بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعباس عبدالمحسن هناوي8847

75بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرياش عبدالرزاق خلف104230

76بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرانور كاظم جري104645

77بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعلي كاظم شهيد299737

78بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعباس جواد جاسم5766

79بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعمار عبدالحسن عبدالزهرة98552

80بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرفارس كريم عباس54884

81بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرقائد جميل عبد54973

82بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحيدر عبداالمير عبدالكاظم7323

83بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحيدر رضا يوسف405055

84بكالوريوس2المثنر12649النجفذكراسعد عبدهللا كرمط33121

85بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحيدر كاظم جودي281985

86بكالوريوس2المثنر12649النجفذكركرار فيصل عنون28894

ي مجيد299944 ر ناج  87بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحسير

ر عبداالمير323573 88بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرزيد حسير

89بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعالء عباس موس26600

90بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرنجاح ادريس محمد33299

ر عبدالرحمن8960 91بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعالء حسير

92بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرهيثم كاظم محمد502624

ر عبدهللا كرمط282023 93بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحسير

94بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعبدالجليل عبداالله عبدالجليل522069

95بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرصفاء ناظم عبدهللا54492

ر رفعت محمد40174 96بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحسير

97بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعباس محمد نارص282217

98بكالوريوس2المثنر12649النجفذكراحمد عبدالزهرة عزيز282364

ي299568
99بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمحمد كاظم راضر

ر5519 100بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرامير علي حسير



ر حمزة جاسم50011 101بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحسير

102بكالوريوس2المثنر12649النجفذكراباذر ماجد علي502745

103بكالوريوس2المثنر12649النجفذكراحمد عادل عبد503248

104بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعلي لفته شهيب532916

105بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرامجد عبدالمهدي سعد404447

106بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرصدام داود سلمان282285

107بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرامير عذاب تومان5495

108بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرفهد جواد كاظم299547

109بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرسامر عبدالزهرة مراد25027

110بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحيدر زهير عباس93586

111بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحسن صاحب كريم29358

112بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرغيث جمال مهدي473881

113بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرشمد صاحب نجم8745

ر راشد جابر345465 114بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحسنير

115بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرزيد احمد محمد104495

ي عبدالكريم10680
116بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرنصير غنر

ي194919 117بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرياش احمد ناج 

118بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمحمد رياض كاظم55094

119بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحسن عبداالله عبدالجليل502847

120بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمرتضر سالم هاشم55229

ر محمد طاهر435022 121بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحسير

ي شاكر97530
122بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعلي راضر

123بكالوريوس2المثنر12649النجفذكروليد محمود شاكر33515

124بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعلي مروة حسن544038

125بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمحمد باسم محمدعلي276692

126بكالوريوس2المثنر12649النجفذكركرار اموري فاضل404424

ر434999 127بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعارف محسن حسير

128بكالوريوس2المثنر12649النجفذكركرار كطران عبيد474017

ر رشيد282013 129بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمرتضر امير

130بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمنتظر عبدالكريم نور299479

131بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعمر عبدالرحمن محمد28589

ر رزاق منصور25548 132بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحسير

133بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعمار ثجيل صكبان28440

134بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمازن طالب سوادي300352

ر404597 135بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعلي سامي عبدالحسير

136دبلوم2المثنر12649النجفذكراحمد رزاق منصور548370

137دبلوم2المثنر12649النجفذكرهادي عبدالزهرة عزيز10752

138دبلوم2المثنر12649النجفذكركريم مهدي عبدالصاحب55011

139دبلوم2المثنر12649النجفذكرامجد عبداالمير جاسم92187

ي276785 140دبلوم2المثنر12649النجفذكراحمد شاكر عبدالنن 

141دبلوم2المثنر12649النجفذكرفالح حسن مراد28855

142دبلوم2المثنر12649النجفذكرفارس عباس مراد9256

143دبلوم2المثنر12649النجفذكرضياء عبودي عزيز104384

144دبلوم2المثنر12649النجفذكرعلي وجيه هادي25434

ر صادق54637 145دبلوم2المثنر12649النجفذكرعقيل عبدالحسير

ي54714
ر منفر 146دبلوم2المثنر12649النجفذكرعالءالدين حسير

147دبلوم2المثنر12649النجفذكراسعد عبدالهادي ارحيمه442993



148دبلوم2المثنر12649النجفذكرعبير راهي محمد299890

149دبلوم2المثنر12649النجفذكرامير علوان مهدي282505

ر يحنر سعيد7106 150دبلوم2المثنر12649النجفذكرحسنير

151دبلوم2المثنر12649النجفذكرضياء حسن سلطان54511

152دبلوم2المثنر12649النجفذكربهاء علي عطية39883

153دبلوم2المثنر12649النجفذكرايهاب جواد كاظم6602

154دبلوم2المثنر12649النجفذكرعباس جاسم محمد104427

155دبلوم2المثنر12649النجفذكرميثم حسن يوسف282263

156دبلوم2المثنر12649النجفذكرعبدالصاحب محسن محمدعلي281917

157دبلوم2المثنر12649النجفذكرازهر منصور صبح33110

158دبلوم2المثنر12649النجفذكررائد جميل عبد104543

159دبلوم2المثنر12649النجفذكرقاسم عبدهللا علوان9381

160دبلوم2المثنر12649النجفذكرميثاق حسان صاحب502831

161دبلوم2المثنر12649النجفذكرعلي رضا عبداالمير54777

162دبلوم2المثنر12649النجفذكرمحمد هاشم موس34347

163دبلوم2المثنر12649النجفذكرمحمد كريم رسول532793

164دبلوم2المثنر12649النجفذكرحيدر مجيد عبد537638

165دبلوم2المثنر12649النجفذكراحمد محمدعلي هادي33105

166دبلوم2المثنر12649النجفذكرسالم عبدالواحد احمد318346

167دبلوم2المثنر12649النجفذكراثير جاسم كريم47725

168دبلوم2المثنر12649النجفذكرمشتاق مسلم حميد4452

169دبلوم2المثنر12649النجفذكرعالء محسن جواد277155

170دبلوم2المثنر12649النجفذكرثامر صالح محمد299509

171دبلوم2المثنر12649النجفذكرعلي محمد جاسم28278

172دبلوم2المثنر12649النجفذكرعامر ناجح خلف299538

173دبلوم2المثنر12649النجفذكراسالم فالح عبد282174

174دبلوم2المثنر12649النجفذكرامير عزيز علي282299

175دبلوم2المثنر12649النجفذكرعلي سعد محمدعلي282399

 علي سلمان6923
ر 176دبلوم2المثنر12649النجفذكرحسنير

177دبلوم2المثنر12649النجفذكرعلي سلطان كاظم9123

178دبلوم2المثنر12649النجفذكرمحمد رشيد محمدعلي34228

179دبلوم2المثنر12649النجفذكرعلي محسن شهيد537632

180دبلوم2المثنر12649النجفذكراسامة حاتم عبدالكريم5713

181دبلوم2المثنر12649النجفذكررضا عبدالكريم جاسم104535

182دبلوم2المثنر12649النجفذكرايوب علي كطران519368

183دبلوم2المثنر12649النجفذكرعلي طالب جدوع54789

184دبلوم2المثنر12649النجفذكرمقدام حاكم صكبان276977

185دبلوم2المثنر12649النجفذكركرار جاسم محمد100153

ر محمود توفيق4905 186دبلوم2المثنر12649النجفذكرحسير

187دبلوم2المثنر12649النجفذكرعالء عباس هادي522107

188دبلوم2المثنر12649النجفذكرحسن محمود توفيق104603

ي522305
189دبلوم2المثنر12649النجفذكرحيدر حميد راضر

غام عبودي عباس549405 190دبلوم2المثنر12649النجفذكررصر

ر42106 191إعدادية2المثنر12649النجفذكراحمد عوده عبدالحسير

192إعدادية2المثنر12649النجفذكرحيدر عبدزيد عبداالمير522099

193إعدادية2المثنر12649النجفذكرانور اسماعيل انور317782

194إعدادية2المثنر12649النجفذكراحمد محسن غافل48171



195إعدادية2المثنر12649النجفذكربسام محمد مجيد29270

196إعدادية2المثنر12649النجفذكرصالح مهدي جعفر473856

197إعدادية2المثنر12649النجفذكرفهد كريم حسن525635

198إعدادية2المثنر12649النجفذكرعبداالمير فالح رحيم40513

ر عبداالمير282697 1ماجستير2المثنر12649النجفذكررضا حسير

2ماجستير2المثنر12649النجفذكرياش عبدالزهرة فليح404784

3ماجستير2المثنر12649النجفذكربدر داخل بديوي277291

4ماجستير2المثنر12649النجفذكرعلي جاسم رمضان9011

5بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحسام اسعد عباس277818

6بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمصطفر جابر حمزة10453

ر زهير رحيم404751 7بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحسير

8بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعباس فاضل عباس4559

9بكالوريوس2المثنر12649النجفذكركرار حيدر عدنان255498

10بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرامير محمد عبدالرضا5473

11بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرصادق صاحب نجم26433

12بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمحمدحسن عبداالمير هادي25118

13بكالوريوس2المثنر12649النجفذكراحمد رعد رشيد4978

ر حيدر حمودي544036 14بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحسنير

15بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرسلوان شاكر عزيز54427

16بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمحمد حسن عبدالزهرة10373

ر صاحب عبدالرضا7153 17بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحسير

ي264583
18بكالوريوس2المثنر12649النجفذكراحمد كامل ماسر

19بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمحمد ناجح مهدي255780

20بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعمار فليح حسن98815

21بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمهند عبدهللا كرمط34750

22بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعلي احمد عبد8980

23بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرفهد صالح عاضي9368

يف281932 24بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرصادق حيدر شر

25بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمحمد عباس عبد560359

26بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحسن علي عباس25482

27بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرماهر منصور كريم55055

ر رحيم26392 28بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرزيد ياسير

29بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمحمدرضا عبدالمحسن متعب34384

30بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمحمد محسن عبدالرزاق277260

ر4605 غام غانم حسير 31بكالوريوس2المثنر12649النجفذكررصر

 علي دخيل25609
ر 32بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحسير

33بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعلي محمد ثجيل537640

34بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرفراس سامي كاظم40669

35بكالوريوس2المثنر12649النجفذكراحمد حمزه عبدموس47854

36بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرذوالفقار لؤي عبدهللا93771

ر277305 ر كريم حسير 37بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحسير

38بكالوريوس2المثنر12649النجفذكراحمد عبدالزهرة مهدي48068

39بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرسيف برهان جالب8800

40بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمحمد فريد كاظم100393

41بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرانور عبدالمحسن هناوي48686

42بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرزين العابدين عزيز باقر94472

43بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمسلم حمزة جاسم40986



44بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمصطفر كاظم حمادي10466

45بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعلي عباس مهدي9138

46بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرزيد سعود عباس8473

ر خضير40632 47بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعلي ياسير

48بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمصطفر محمد جاسم276699

49بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمحمد فاضل مكي55112

50بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمحمد علي مخي404414

ي هادي25840 51بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحيدر ناج 

52بكالوريوس2المثنر12649النجفذكراحمد عباس جبار6199

ر عباس317674 53بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعلي حسير

 محمدعلي عبدالرزاق7012
ر 54بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحسنير

55بكالوريوس2المثنر12649النجفذكراحمد كريم مهدي6252

56بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعلي نعمان حسن9176

57بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرليث نارص رسول40839

58بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرميثم كاظم مهدي554593

59بكالوريوس2المثنر12649النجفذكراحمد علي محسن503072

60بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعلي عبدالجبار مشتت281927

61بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرامير ماجد فاضل48585

62بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمصطفر مزهر جابر100997

 علي محسن537629
ر 63بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحسير

64بكالوريوس2المثنر12649النجفذكراحسان جواد محمدعلي33090

ر حسن حمزة502761 65بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحسير

66بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرامير سامي جاسم39835

67بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرانمار فهد رشيد33239

68بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرزيد عبدالجليل حبيب54235

ر مجيد محسن25729 69بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحسير

70بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمحمد حافظ عبدعلي281960

ي522087
71بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمنصور حميد راضر

72بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرصادق صاحب محسن300611

73بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمؤمل حيدر كاظم299518

74بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمحمد مهدي صالح25111

75بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرايثار مهند رشيد33225

76بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمرتضر كريم خضير299459

77بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمحمد عبود فرحان34304

78بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمحمد حمزة مجهول10390

79بكالوريوس2المثنر12649النجفذكراحمد صالح مهدي522115

80بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرامير محمد عبدالزهرة33250

81بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرامير هاشم مجيد277892

82بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعبدالواحد عبدالرضا عبد4548

83بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعماد حمزة عبدموس28369

84بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرقضي حسن عمران277762

85بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرايهاب اسماعيل خليل48731

86بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمصطفر محمد صالح317800

87بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمحمد حاكم سعيد25092

88بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعبداالله ارحيم جواد54524

ي8831 89بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعامر حمودي ناج 

ر يوسف40559 90بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعلي محمدحسير



91بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحازم شحان جواد503209

92بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمخلد فراس جواد543956

ر28103 93بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعلي حسن حسير

94بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحيدر سالم رشيد404731

95دبلوم2المثنر12649النجفذكركرار احمد شهيد25083

96دبلوم2المثنر12649النجفذكرهمام كريم مهدي10786

 علي رسول25697
ر 97دبلوم2المثنر12649النجفذكرحسير

98دبلوم2المثنر12649النجفذكرمهيمن نصيف جاسم42517

99دبلوم2المثنر12649النجفذكرمرتضر جابر حمزة24804

100دبلوم2المثنر12649النجفذكرزيد محمدعلي كاظم24658

101دبلوم2المثنر12649النجفذكرمحمد كاظم جواد55133

102دبلوم2المثنر12649النجفذكرصالح هاشم صالح4618

103دبلوم2المثنر12649النجفذكرحيدر مجيد حميد8008

104دبلوم2المثنر12649النجفذكراحسان عالء حسن404459

105دبلوم2المثنر12649النجفذكرحيدر خضير حميدي232455

106دبلوم2المثنر12649النجفذكرعباس جابر مزهر26553

107دبلوم2المثنر12649النجفذكرابراهيم غازي عبداالمير29371

108دبلوم2المثنر12649النجفذكرمحمدرضا عبدالرضا زاير55198

ر34560 109دبلوم2المثنر12649النجفذكرمسلم علي حسير

110دبلوم2المثنر12649النجفذكرحيدر عبدهللا عباس4861

111دبلوم2المثنر12649النجفذكرمحمدباقر عبدالرضا زاير55177

112دبلوم2المثنر12649النجفذكرعليم ناجح مهدي9229

113دبلوم2المثنر12649النجفذكرمنتظر نايل كطان277807

114دبلوم2المثنر12649النجفذكرلؤي عبدالكاظم عباس276791

115إعدادية2المثنر12649النجفذكرزيد نزار محمد94399

ر محمد كاظم282244 116إعدادية2المثنر12649النجفذكرحسير

ي هادي25792
117إعدادية2المثنر12649النجفذكرحيدر سيفر

118إعدادية2المثنر12649النجفذكرعلي مصطفر قادر496740

119إعدادية2المثنر12649النجفذكرمصطفر محمد جبار404466

120إعدادية2المثنر12649النجفذكركرار حيدر جواد10348

121إعدادية2المثنر12649النجفذكرمحمد باسم محمد34117

122إعدادية2المثنر12649النجفذكرمحمد حسان محمد104297

123إعدادية2المثنر12649النجفذكرسيف علي عطية25039

124إعدادية2المثنر12649النجفذكرمهدي محمد مهدي10498

125إعدادية2المثنر12649النجفذكرمجتن  محمد كاظم34045

126إعدادية2المثنر12649النجفذكرمصطفر نجم عبيد34721

127إعدادية2المثنر12649النجفذكراحمد ستار جبار405126

128إعدادية2المثنر12649النجفذكرليث عباس جياد276802

129إعدادية2المثنر12649النجفذكرمحمد صالح حسن34791

130إعدادية2المثنر12649النجفذكرعبدهللا كاظم جواد54535

131إعدادية2المثنر12649النجفذكرامجد احمد فاخر33167

132إعدادية2المثنر12649النجفذكرعلي سالم يوسف9076

133إعدادية2المثنر12649النجفذكرعلي نعمان جاسم522053

134إعدادية2المثنر12649النجفذكرايمن كريم جابر255756

ي54218
135إعدادية2المثنر12649النجفذكرزيد احمد راضر

136إعدادية2المثنر12649النجفذكرسجاد جواد عبدالكاظم95025

137إعدادية2المثنر12649النجفذكرصادق سعيد مرزة95808



138إعدادية2المثنر12649النجفذكراحمد مفيد صالح6363

139إعدادية2المثنر12649النجفذكرمرتضر حيدر عبدهللا40939

ر100466 140إعدادية2المثنر12649النجفذكرمحمدصادق سعد عبدالحسير

141إعدادية2المثنر12649النجفذكرحسن عباس رضا543950

ر صالح حسن33143 142إعدادية2المثنر12649النجفذكرالحسير

ر رزاق محمد25502 143إعدادية2المثنر12649النجفذكرحسير

 مكي255400
ر 144إعدادية2المثنر12649النجفذكرعلي حسير

145إعدادية2المثنر12649النجفذكراحمد اسعد عباس300305

146إعدادية2المثنر12649النجفذكرعباس فاضل عبد40326

147إعدادية2المثنر12649النجفذكرحيدر حسن علي54108

148إعدادية2المثنر12649النجفذكرمنتظر حيدر مهدي55293

149إعدادية2المثنر12649النجفذكرحسن محمود محمد255566

150إعدادية2المثنر12649النجفذكرزيد محمد نعمة277600

ر مشتاق مسلم25758 151إعدادية2المثنر12649النجفذكرحسير

152إعدادية2المثنر12649النجفذكرعبدهللا فرزدق علي8867

153إعدادية2المثنر12649النجفذكرجعفر منيب جواد548387

154إعدادية2المثنر12649النجفذكرسيف علي عباس4629

ر49938 155إعدادية2المثنر12649النجفذكرحسن ضمير حسير

156إعدادية2المثنر12649النجفذكرعلي بهاء عبدالزهرة522276

157إعدادية2المثنر12649النجفذكركاظم حسن سلطان522321

158إعدادية2المثنر12649النجفذكرمحمد حسن سعيد34162

159إعدادية2المثنر12649النجفذكرعبدهللا سعد عبود255430

160إعدادية2المثنر12649النجفذكرابراهيم عالءالدين عبدالسادة9259

ر مشكور كاظم522271 161إعدادية2المثنر12649النجفذكرحسير

ر299996  حيدر حسير
162إعدادية2المثنر12649النجفذكرمصطفر

163إعدادية2المثنر12649النجفذكرعلي عباس رضا97703

ر حسن حمزة503239 164إعدادية2المثنر12649النجفذكرحسنير

165إعدادية2المثنر12649النجفذكرجعفر محمدطالب محمدحسن6827

166إعدادية2المثنر12649النجفذكرعادل رزاق هادي26490

167إعدادية2المثنر12649النجفذكرمحمد وضاح عبدالواحد503195

168إعدادية2المثنر12649النجفذكرمهدي مظر خليل101298

ر عبدالحميد مهدي7271 169إعدادية2المثنر12649النجفذكرحسير

170إعدادية2المثنر12649النجفذكرمرتضر ثامر صالح300180

ر كريم مهدي7281 171إعدادية2المثنر12649النجفذكرحسير

ر28918 172إعدادية2المثنر12649النجفذكركرار محمد عبدالحسير

173إعدادية2المثنر12649النجفذكرعبدهللا عدنان علي522092

174إعدادية2المثنر12649النجفذكرعلي صالح حسن28135

ر537644 175إعدادية2المثنر12649النجفذكرمنتظر مؤيد حسير

176إعدادية2المثنر12649النجفذكرمجتن  حيدر هاشم4469

177إعدادية2المثنر12649النجفذكرمنتظر حيدر كاظم404914

178إعدادية2المثنر12649النجفذكراحمد فارس فالح474730

179إعدادية2المثنر12649النجفذكرفضل عبدالجليل عبد278117

180إعدادية2المثنر12649النجفذكرليث محمد نعمة277276

181إعدادية2المثنر12649النجفذكرحيدر مصطفر قادر496748

ي نعمة9037 182إعدادية2المثنر12649النجفذكرعلي خير

183إعدادية2المثنر12649النجفذكرمحمد كاظم عبيد55164

ر محمد صالح474626 184إعدادية2المثنر12649النجفذكرحسير



185إعدادية2المثنر12649النجفذكرزين العابدين علي صالح94556

186إعدادية2المثنر12649النجفذكرمحمدصادق حيدر مهدي34448

187إعدادية2المثنر12649النجفذكراحمد صالح مهدي345460

 علي54658
ر 188إعدادية2المثنر12649النجفذكرعالء حسير

189إعدادية2المثنر12649النجفذكرريسان فالح حسن26165

190إعدادية2المثنر12649النجفذكرعلي قاسم محمد281993

191إعدادية2المثنر12649النجفذكرمرتضر عبدالكريم جاسم34510

ر104480 192إعدادية2المثنر12649النجفذكرزيدون صالح عبدالحسير

193إعدادية2المثنر12649النجفذكرمصطفر مجيد عباس282229

194إعدادية2المثنر12649النجفذكرمقدام كاظم جاسم101156

195إعدادية2المثنر12649النجفذكرعلي حيدر جاسم54763

196إعدادية2المثنر12649النجفذكراسعد جميل كريم33117

197إعدادية2المثنر12649النجفذكرعبدهللا كاظم هاتف405335

198إعدادية2المثنر12649النجفذكرعلي جاسم محمدعلي54743

199إعدادية2المثنر12649النجفذكرامير ضياء داود48531

ر26140 200إعدادية2المثنر12649النجفذكررضا علي حسير

201إعدادية2المثنر12649النجفذكراثير رضا يوسف91695

202ماجستير2المثنر12649النجفذكرعمار محمدعلي رضا28484

203بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرانور جعفر علي48655

204بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحيدر حليم رضا35004

205بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرنصير باسم جواد10645

206بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعقيل جاسم محمد8938

207بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرمحمد كاظم شهيد299485

208بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرحيدر جابر برهان54023

209بكالوريوس2المثنر12649النجفذكرعالء عبداللطيف محمد26628

يف5581 210دبلوم2المثنر12649النجفذكراسماعيل ابراهيم شر

211دبلوم2المثنر12649النجفذكرعقيل عبدالرزاق علي404951

212دبلوم2المثنر12649النجفذكرماهر عبداالله خلف28993

213دبلوم2المثنر12649النجفذكراحمد وهاب عبد91743

214إعدادية2المثنر12649النجفذكرحيدر علي عباس532920

1دكتوراه2المثنر12649النجفأننىهيام خزعل حسن532918

2ماجستير2المثنر12649النجفأننىفاطمة فاضل جواد28766

3ماجستير2المثنر12649النجفأننىسارة طالب شامخ8597

4بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىجنان عبد كاظم39983

5بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىمنر جبار غظيم473911

ي عراك40441 6بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىعذراء ناج 

7بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىيرسى عبد مهدي404507

ر92000 8بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىاشواق رشيد حسير

سعاد كاظم علي8776
9بكالوريوس2المثنر12649النجفأننى

10بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىزينب جابر برهان54248

11بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىزينب كاظم علي54264

ي10988
12بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىشذى محمدموس غنر

ر كاظم33689 13بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىمائدة حسير

14بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىعلياء جواد عزيز404699

15بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىزينب عبدالحمزة كاظم94772

16بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىنشواء جاسم محمد101639

ة كريم حمادي55306 17بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىمنير



18بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىزينب اياد صادق299709

ي561438
19بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىايمان كاظم هانر

20بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىزينب محمدعلي تكي54357

21بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىحوراء عبدالهادي عبدالزهرة276985

22بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىهيام جليل كريم10814

شهرزاد فاضل عبدعلي469241
23بكالوريوس2المثنر12649النجفأننى

24بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىنجالء فالح عبدالحسن277233

25بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىاالء وحيد نارص48324

26بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىمريم عبدالمهدي نارص503263

27بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىنغم كاظم حمودي435079

28بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىدنيا جابر محسن104557

رنا علي خادم404437
29بكالوريوس2المثنر12649النجفأننى

ر92788 30بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىبشائر سلمان تمكير

ر93855 31بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىرسل سعد عبدالحسير

ر كطران عبيد502865 32بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىبنير

33بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىلمياء حسن مهدي55029

34بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىذكرى عبدالجليل محسن255737

35بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىنور رعد مخي323688

36بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىضمياء محسن عبيد54500

شذى محمدعلي عبداالمير345402
37بكالوريوس2المثنر12649النجفأننى

38بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىاالء ناظم عبد48236

فاطمة علي خلف25052
39دبلوم2المثنر12649النجفأننى

40دبلوم2المثنر12649النجفأننىفاطمة هاشم كاطع54926

41دبلوم2المثنر12649النجفأننىحميدة عبدياش كاظم42006

42دبلوم2المثنر12649النجفأننىسهاد كامل شوال54450

ر محمد25070 43دبلوم2المثنر12649النجفأننىفردوس حسير

44دبلوم2المثنر12649النجفأننىاقبال كشكول مهدي92078

ى عبود عزيز299578 45دبلوم2المثنر12649النجفأننىبرسر

46دبلوم2المثنر12649النجفأننىعلياء عبداالمير جواد98114

47دبلوم2المثنر12649النجفأننىحنان ابراهيم صادق50073

زهرة كاظم علي8411
48دبلوم2المثنر12649النجفأننى

49دبلوم2المثنر12649النجفأننىهدى حميد هادي299602

50دبلوم2المثنر12649النجفأننىازهار محمد صالح282468

51دبلوم2المثنر12649النجفأننىمثال لطيف جبار40894

ر حسن عمران100270 52دبلوم2المثنر12649النجفأننىلجير

53دبلوم2المثنر12649النجفأننىايناس جميل عبد104629

ة محمد عبيد202968 54دبلوم2المثنر12649النجفأننىامير

ر54846 55دبلوم2المثنر12649النجفأننىغفران خضر حسير

56دبلوم2المثنر12649النجفأننىتقوى سعيد خضير317760

ر503143 ر ياسير 57دبلوم2المثنر12649النجفأننىوفاء عبدالحسير

58دبلوم2المثنر12649النجفأننىغفران اياد صادق104371

59دبلوم2المثنر12649النجفأننىزينب ازهر موس405361

60دبلوم2المثنر12649النجفأننىاشاء صباح حسن5647

61دبلوم2المثنر12649النجفأننىويئام عادل نعمة282004

62دبلوم2المثنر12649النجفأننىمروة ناهض جعفر55281

63إعدادية2المثنر12649النجفأننىماجدة رسول حسون100325

64إعدادية2المثنر12649النجفأننىفاطمة جبار مناجي561712



65إعدادية2المثنر12649النجفأننىهدى جبار صادق350542

1ماجستير2المثنر12649النجفأننىافراح خليل احمد5557

ر عبداالمير345336 2ماجستير2المثنر12649النجفأننىزهراء حسير

3ماجستير2المثنر12649النجفأننىشيماء لطيف كاظم54471

4ماجستير2المثنر12649النجفأننىرغد خليل احمد8290

5بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىقبس كفاح رزاق276875

6بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىبشائر فارس حسن502680

ي522049
سالي احمد نفر

7بكالوريوس2المثنر12649النجفأننى

8بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىصفا كاظم عباس96603

بان علي عبدالعزيز92615
9بكالوريوس2المثنر12649النجفأننى

زهراء سامي مصطفر434990
10بكالوريوس2المثنر12649النجفأننى

ر25015 11بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىزينب كامل عبدالحسير

12بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىنور صاحب نجم33345

13بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىصابرين حسام سلطان95687

14بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىقطرالندى حسن حمزة502807

رشا علي سعيد434975
15بكالوريوس2المثنر12649النجفأننى

16بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىعبير عباس عبدالرضا97064

17بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىزهراء صالح ظاهر8363

ر282415 18بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىسخ  سليم معير

19بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىعذراء عبدالرضا زاير54558

20بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىنور ابراهيم جمااللدين35062

21بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىزينب فريد كاظم94858

ر25005 22بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىزهراء كامل عبدالحسير

23بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىزهراء عبدالرضا كاظم104506

24بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىتف  طارق حسون29297

25بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىدعاء عبدهللا وادي194903

26بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىشهد جاسم محمد442950

27بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىمعصومه جاسم جابر24715

سارة سامي مصطفر434981
28بكالوريوس2المثنر12649النجفأننى

29بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىريام احمد حسن8310

30بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىنور احمد حسن10730

ر حلو500125 31بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىسحر حسير

32بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىسارة كريم جاسم543955

33بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىصبا محمد مهدي8823

ر فاضل كاظم40223 34بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىحنير

سيماء علي فاضل276721
35بكالوريوس2المثنر12649النجفأننى

36بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىزينه سعيد شاكر54337

37بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىزينب محمدرضا كاظم54323

ي علي10900 38بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىرسل ناج 

39بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىزهراء صباح عزيز8383

40بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىحوراء صالح جميل104588

41بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىفرح كريم فرحان404687

رسل علي نارص8154
42بكالوريوس2المثنر12649النجفأننى

43بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىنبا رزاق محمد10595

ي103981 44بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىهدى حازم ناج 

ر100685 مريم علي حسير
45بكالوريوس2المثنر12649النجفأننى

46بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىفاطمة محمدجواد زينالعابدن104340



47بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىرسل سليم لهمود93933

48بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىفاطمة حيدر جاسم54915

49بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىرانية رشاد منيف54175

ايالف مكي مجبل404635
50بكالوريوس2المثنر12649النجفأننى

ر محمود شاكر93013 51بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىبنير

ي9280 52بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىفاطمة عبدالنارص عبدالنن 

ر4699 53بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىزهراء فاضل حسير

54بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىاسيل هادي يحنر91830

55بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىزينة محمد صالح404622

56بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىدعاء سعيد خضير255521

 علي426177
ر 57بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىمريم عبدالحسير

58بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىغفران صالح مهدي490927

جيهان علي نارص391406
59بكالوريوس2المثنر12649النجفأننى

60بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىايمان فاضل محمود33214

61بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىفاطمة عباس رضا100080

62بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىاسماء صالح ظاهر5604

63بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىكوثر احسان كاظم4504

64بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىهالة سالم خلف104264

زهراء علي فاضل277578
65بكالوريوس2المثنر12649النجفأننى

66بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىافراح عباس فاضل404405

67بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىزهراء صغير علوان26300

68بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىرؤى ابراهيم جميل94182

69بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىمنال عزيز باقر34632

70بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىحوراء قاسم نجم544032

71بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىازهار نايل كطان6408

ر522044 72بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىنورا صاحب حسير

73بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىنور فيصل غازي537624

ر4753 رسل علي حسير
74بكالوريوس2المثنر12649النجفأننى

75بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىجيهان صالح عاضي40141

76بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىنور حيدر حليم34846

77بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىهدير طالب جدوع42579

78بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىامال محسن عبيد48395

79بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىضخ سعيد خضير96703

80بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىحوراء عبدالواحد سعيد7293

دعاء علي محمد405089
81بكالوريوس2المثنر12649النجفأننى

82بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىرشا ياش عبود550548

ر عباس543952 ر حسير 83بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىحنير

84بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىسارة هادي حيدر300098

85بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىرسل صباح نجيب299821

86بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىانوار لواء شاكر537617

ي101766 87بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىنور حازم ناج 

88بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىاسيا رائد صاحب300330

هدى عبدالعزيز عبدعلي502898
89بكالوريوس2المثنر12649النجفأننى

90بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىمرجوسي صالح عاضي55259

91بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىمالك ماجد جاسم537615

92بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىمريم دراغ زغير10428

93بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىفاطمة فريد كاظم9315



ر عالء محمد49530 94بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىبنير

95بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىضخ عبدالكريم جاسم26460

شور جاسم محمدعلي299491
96بكالوريوس2المثنر12649النجفأننى

97بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىدعاء مرزه مصطفر502874

98بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىجوان خليل احمد537620

ر104462 99بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىزينة فالح حسير

ر93445 100بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىبيداء جعفر عبدالحسير

101دبلوم2المثنر12649النجفأننىزهراء رائد عزيز26244

102دبلوم2المثنر12649النجفأننىصابرين كريم عبدالجليل25045

103دبلوم2المثنر12649النجفأننىمنر عبداالمير جاسم299527

104دبلوم2المثنر12649النجفأننىمروة صفاءالدين محمود55274

105دبلوم2المثنر12649النجفأننىنور عبدالكريم جاسم33397

106دبلوم2المثنر12649النجفأننىزينب كريم عبدالجليل25021

107دبلوم2المثنر12649النجفأننىسعاد محمد دخيل54402

108دبلوم2المثنر12649النجفأننىزينة محسن جودة8553

109دبلوم2المثنر12649النجفأننىسارة عبدالجليل عبد278056

110دبلوم2المثنر12649النجفأننىرسل محسن طاهر8160

 علي517107
ر 111دبلوم2المثنر12649النجفأننىنرسين عبدالحسير

112دبلوم2المثنر12649النجفأننىسخ  عبود فرحان8704

ر صباح عزيز6787 113دبلوم2المثنر12649النجفأننىبنير

ر عصويد522292 114دبلوم2المثنر12649النجفأننىلقاء حسير

ر100020 غفران علي حسير
115دبلوم2المثنر12649النجفأننى

116دبلوم2المثنر12649النجفأننىصبا محمدحسن حمد104393

117دبلوم2المثنر12649النجفأننىهدى عباس جاسم54902

118دبلوم2المثنر12649النجفأننىنورالهدى مسافر عزيز404582

119دبلوم2المثنر12649النجفأننىرحاب عبدالجليل محسن281939

120إعدادية2المثنر12649النجفأننىزينب ثابت محمد26366

121إعدادية2المثنر12649النجفأننىهديل هادي يحنر104038

122إعدادية2المثنر12649النجفأننىمروة صالح جميل100619

123إعدادية2المثنر12649النجفأننىبتول احسان هادي6669

نبأ سامي مصطفر502884
124إعدادية2المثنر12649النجفأننى

125إعدادية2المثنر12649النجفأننىشمس احمد رزاق548391

126إعدادية2المثنر12649النجفأننىديانا ناظم مهدي474320

127إعدادية2المثنر12649النجفأننىزهراء عبدالكريم جاسم26335

ر532802 128إعدادية2المثنر12649النجفأننىرغدة غانم حسير

129إعدادية2المثنر12649النجفأننىسارة عبدهللا حمزة8666

130إعدادية2المثنر12649النجفأننىشهد اسعد سليم95516

131إعدادية2المثنر12649النجفأننىنىه سعيد خضير255549

132إعدادية2المثنر12649النجفأننىكوثر عدنان محمد40802

ر حسن هادي49031 133إعدادية2المثنر12649النجفأننىبنير

ر صابر هادي92856 134إعدادية2المثنر12649النجفأننىبنير

135إعدادية2المثنر12649النجفأننىايات احمد عبد5426

136إعدادية2المثنر12649النجفأننىهيام خضير عباس104121

مها علي حمود522312
137إعدادية2المثنر12649النجفأننى

138إعدادية2المثنر12649النجفأننىفاطمة محمد صاحب474129

139إعدادية2المثنر12649النجفأننىتف  كريم مهدي49700

140إعدادية2المثنر12649النجفأننىمريم مهدي عبدالزهرة100904



رانيا علي كاظم8079
141إعدادية2المثنر12649النجفأننى

142إعدادية2المثنر12649النجفأننىرسل هادي فاضل26074

زهراء علي محمد26419
143إعدادية2المثنر12649النجفأننى

144إعدادية2المثنر12649النجفأننىجنات عذاب نجم474217

145إعدادية2المثنر12649النجفأننىنور سليم كاظم55350

ر اسعد جابر6733 146إعدادية2المثنر12649النجفأننىبنير

147إعدادية2المثنر12649النجفأننىفدك صالح زيد28811

ر محمد259806 148إعدادية2المثنر12649النجفأننىذوالفقار عبدالحسير

149إعدادية2المثنر12649النجفأننىزينب كريم عليوي543961

150إعدادية2المثنر12649النجفأننىزينب صالح حميد522334

151إعدادية2المثنر12649النجفأننىرسل حيدر جبار522195

152إعدادية2المثنر12649النجفأننىزهراء رياض يوسف522326

153إعدادية2المثنر12649النجفأننىدعاء جبار محمد282384

154إعدادية2المثنر12649النجفأننىمروة جبار غضب522204

155إعدادية2المثنر12649النجفأننىزهراء توفيق يوسف282803

156إعدادية2المثنر12649النجفأننىعلياء سمير عبدهللا28334

اية علي مروة543958
157إعدادية2المثنر12649النجفأننى

ر434985 158إعدادية2المثنر12649النجفأننىهجران عبد الرضا عبد الحسير

159إعدادية2المثنر12649النجفأننىساره محمد مهدي404519

160إعدادية2المثنر12649النجفأننىايناس جبار محمد282311

161إعدادية2المثنر12649النجفأننىنبا صباح عزيز474543

اية علي كاظم5931
162إعدادية2المثنر12649النجفأننى

163إعدادية2المثنر12649النجفأننىنور عالء محمد42486

164إعدادية2المثنر12649النجفأننىاية عبدالجليل عبد277554

ر28713 165إعدادية2المثنر12649النجفأننىفاطمة غانم حسير

166إعدادية2المثنر12649النجفأننىرقية كريم متعب496016

167إعدادية2المثنر12649النجفأننىنجالء حميد محمد532795

اسماء علي محسن503060
168بكالوريوس2المثنر12649النجفأننى

 علي473978
ر 169بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىانتصار حسير

170بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىريتا محمدحسن هادي4733

ي علي10845 171بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىوسام ناج 

172بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىحنان هادي نوري7287

سناء علي اسماعيل40270
173بكالوريوس2المثنر12649النجفأننى

174بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىنبيلة جاسم نعمة10617

175بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىميعاد عزيز حميدي10577

جنان عبدعلي سعيد6887
176بكالوريوس2المثنر12649النجفأننى

177بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىميعاد احمد شهد10548

ي شهيد4945
178بكالوريوس2المثنر12649النجفأننىاالء تف 

179دبلوم2المثنر12649النجفأننىشيماء عبدالواحد سعيد54462

180دبلوم2المثنر12649النجفأننىاسيا عبدالعزيز وهاب300118

181دبلوم2المثنر12649النجفأننىمرسال عبدالهادي عبدالزهرة537636

182إعدادية2المثنر12649النجفأننىرجاء موس صاحب54203

ي278000
ر
183إعدادية2المثنر12649النجفأننىسهاد عالج عوق

1ماجستير2االنصار32650النجفذكرغانم هويدي عبيد521985

2ماجستير2االنصار32650النجفذكرعامر وزير عبدالحسن200295

3ماجستير2االنصار32650النجفذكرنصير هويدي عبد87230

4ماجستير2االنصار32650النجفذكرزيد خالد عطية278571



ر كاظم234480 5ماجستير2االنصار32650النجفذكرراسم حسير

6ماجستير2االنصار32650النجفذكرسيف عبدالكريم علي530096

7ماجستير2االنصار32650النجفذكرعقيل كريم محمد278551

8ماجستير2االنصار32650النجفذكرعلي رافع محمدعلي521988

ر522001 9بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرفالح سامي حسير

10بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرعبدالرضا كردي عبد480330

11بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرطاهر جبار عبدالزهرة35126

ر561709 12بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرفالح ناظم حنير

13بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرفاضل عبدالجبار طاووس479973

ي جي 278376
14بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرفاضل شمخر

ر منحر555394 15بكالوريوس2االنصار32650النجفذكروسام عبدالحسير

16بكالوريوس2االنصار32650النجفذكراحمد عبدنور جياد444309

17بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرعامر جواد مزهر234324

18بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرجواد رسول طالب234504

19بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرحافظ علي عزيز522545

20بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرصالح مهدي كاظم443696

21بكالوريوس2االنصار32650النجفذكراحمد علي مهدي553962

22بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرسماح نوري سعيد521993

23بكالوريوس2االنصار32650النجفذكراحمد عباس هادي444236

24بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرمؤيد عبدالجبار عيىس234216

25بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرمرتضر فرحان كريم87234

26بكالوريوس2االنصار32650النجفذكراسعد رحيم هاشم234531

27بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرجبار اسماعيل مطيوي34007

28بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرمحمد مالك محمد444226

29بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرحسن كاظم هاشم87233

30بكالوريوس2االنصار32650النجفذكراحمد رياض كريم259228

31بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرثامر محمدعلي صاحب33995

32بكالوريوس2االنصار32650النجفذكراثير ثامر محمد34356

33بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرسعد كامل جاسم234372

34بكالوريوس2االنصار32650النجفذكريعقوب عبداالمير حمزة234188

35بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرفريد حميد خلف234669

36بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرباسم نوري عيىس323566

37بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرمحمد جاهم جي 278592

ر كريم559420 38بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرحيدر حسير

39بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرضياء محمدحسن عبداالمير544616

40بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرعقيل حسن نعاس472537

41بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرمحمد عارف حميد522022

42بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرهمام جواد كاظم521691

43بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرفالح حسن محمد443781

44بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرجابر مالك محمد555616

45بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرمحمد عادل عبداالمير87254

ر محمد رضا داود522037 46بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرمحمدحسير

47بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرعالء محمدحسن عبداالمير234308

 علي رسول521693
48بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرمصطفر

ي كريم234487
49بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرحيدر هانر

50بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرمحمد سعود عبد234248

ر محمد34158  حسير
51بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرمصطفر



52بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرقيض صاحب عبداالمير34132

53دبلوم2االنصار32650النجفذكرحميد دايخ عبيس522017

54دبلوم2االنصار32650النجفذكراحمد جاسم محمد278513

55دبلوم2االنصار32650النجفذكرمهند غانم محسن87616

56دبلوم2االنصار32650النجفذكرمحمد عبو محمد292155

57دبلوم2االنصار32650النجفذكرثامر سعدون محمد278387

58دبلوم2االنصار32650النجفذكرصالح نوري عيىس234342

59دبلوم2االنصار32650النجفذكرمحمد كريم عبيد259125

ر278357 60دبلوم2االنصار32650النجفذكرحيدر علي حسير

61دبلوم2االنصار32650النجفذكرعقيل ستار جابر259167

62دبلوم2االنصار32650النجفذكرعلي هادي شاكر278400

63دبلوم2االنصار32650النجفذكرصالح حسن محمد323592

64دبلوم2االنصار32650النجفذكركرار علي دوهان34136

65دبلوم2االنصار32650النجفذكركرار كاظم شبالوي544550

66دبلوم2االنصار32650النجفذكرياش وليد صالح87257

67دبلوم2االنصار32650النجفذكررائد كريم جواد521997

68دبلوم2االنصار32650النجفذكرعبدهللا كاظم هويدي234330

69دبلوم2االنصار32650النجفذكرعلي حمد رسول234295

ر هواد260021 70دبلوم2االنصار32650النجفذكريوسف حسير

71دبلوم2االنصار32650النجفذكررضوان عبدالرضا جعفر234441

72دبلوم2االنصار32650النجفذكرحسن ميثم عبدعلي479785

73دبلوم2االنصار32650النجفذكرمحمد علي رسولي35724

ر جهاد521690 74دبلوم2االنصار32650النجفذكرعلي امير

75دبلوم2االنصار32650النجفذكرصالح مهدي صالح472504

ر قاسم عبداالمير405211 76دبلوم2االنصار32650النجفذكرحسير

ر مهدي صالح519494 77دبلوم2االنصار32650النجفذكرحسير

78دبلوم2االنصار32650النجفذكرمهند عبدالهادي محمد87633

ر رحيم479942 79دبلوم2االنصار32650النجفذكرعلي عبدالحسير

ي259192 80دبلوم2االنصار32650النجفذكرسمير عبد ناج 

81دبلوم2االنصار32650النجفذكرسمير وحيد محمد259196

ر عالوي35459 82إعدادية2االنصار32650النجفذكرعلي حسير

83إعدادية2االنصار32650النجفذكرسعد محمد علي34074

84إعدادية2االنصار32650النجفذكرمحمد عباس عبار323843

85إعدادية2االنصار32650النجفذكرحيدر عدنان عبد234489

86إعدادية2االنصار32650النجفذكرعلي كاظم حسن34106

87إعدادية2االنصار32650النجفذكرحسام جبار هويدي480406

88إعدادية2االنصار32650النجفذكركرار كريم قحطان544590

89إعدادية2االنصار32650النجفذكرصادق جعفر مجبل34085

90إعدادية2االنصار32650النجفذكرجابر غازي خلف87382

91إعدادية2االنصار32650النجفذكراحمد علي رسول553971

92إعدادية2االنصار32650النجفذكرمحمد كريم عزيز234658

ر محمد عبدالزهرة34687 93إعدادية2االنصار32650النجفذكرحسير

1ماجستير2االنصار32650النجفذكراحمد كاظم سلمان234540

2ماجستير2االنصار32650النجفذكرمحمد سالم عبداالمير259087

3بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرحسن ابوشميعة كاظم34550

4بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرعلي محمد زغير323535

ر صادق سالم234752 5بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرحسير



6بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرنورة علي عزوز87528

7بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرمنتظر هادي عبداالمير35832

8بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرمحمد عادل نعمة87248

9بكالوريوس2االنصار32650النجفذكراحمد لطيف جاسم34390

10بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرحسام محسن عزوز234502

11بكالوريوس2االنصار32650النجفذكراحمد نزار عبدالمحمد479966

12بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرمحمد سلوم عيىس323527

13بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرمحمد فاضل مهدي259293

ر87506 14بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرليث حليم عبدالحسير

15بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرمحمود رياض كريم234240

16بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرحيدر نعيم راهي234727

ي480025
17بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرمحمد جاسم كباسر

18بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرجعفر لطيف عادل480000

19بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرطاهر رياح عبد444233

20بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرمصطفر عبود وحيد444219

ر259341 21بكالوريوس2االنصار32650النجفذكررعد عالء حسير

 علي35480
ر 22بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرعلي حسير

ر فريق طارش34591 23بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرحسنير

24بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرعباس جابر عباس35405

25بكالوريوس2االنصار32650النجفذكروهب سالم عبدهللا87258

26بكالوريوس2االنصار32650النجفذكراحمد علي عبدالحسن323582

27بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرذوالفقار خالد عبيس443717

28بكالوريوس2االنصار32650النجفذكررضا اموري شحان234463

29بكالوريوس2االنصار32650النجفذكراسامة عادل عبداالمير234780

30بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرعلي هاشم غزاي234284

31بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرلطيف بشان حسون34138

32بكالوريوس2االنصار32650النجفذكراحمد عالءالدين مهدي480191

33بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرحسن لفته فرحان500112

34بكالوريوس2االنصار32650النجفذكراركان عبدهللا راهي33958

ر87227 35بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرصالح صاحب حسير

36بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرفدعم طالب عمران480307

37بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرصفاء عبدالكاظم عباس234349

38بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرمحمد هاشم خيون234242

39بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرعباس مكي حسون87265

40بكالوريوس2االنصار32650النجفذكراحمد عبدعلي كاظم34381

 علي حمد443676
ر 41بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرحسير

ي ياش444211 42بكالوريوس2االنصار32650النجفذكركرار عبدالنن 

43بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرامير صاحب شاكر34435

44بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرعلي جاسم حميد521682

ر رشيد34641 ر امير 45بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرحسير

46بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرمهند حافظ راهي444247

47بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرقيس شاكر ناهي87264

48بكالوريوس2االنصار32650النجفذكركرار شهيد شناوة259130

ر34023  علي حسير
ر 49بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرحسير

50بكالوريوس2االنصار32650النجفذكراحمد عبدالحسن جويد443889

51بكالوريوس2االنصار32650النجفذكربهاء عبدالرزاق كاظم87238

52بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرعباس صادق سالم234319



53بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرسجاد احمد موس234380

54بكالوريوس2االنصار32650النجفذكريونس صالح مهدي234180

55بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرحيدر صاحب كطافة34031

ر احمد محمد521683 56بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرامير

57بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرماهر محمد عبدالسادة35695

ر فائق عجىمي444214 58بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرحسير

59بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرمحمد هاتف جبار323558

60بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرذوالفقار كامل عبدهللا234710

ر234496 61بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرحسن غافل عبدالحسير

62بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرمصطفر طالب مجباس260009

63بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرمحمد عامر مهدي278350

ي عايز35078
64بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرصفاء راضر

65بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرمنير حسون جعاطة259106

66بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرمصطفر رزاق محسن87252

ر جعفر87551 67دبلوم2االنصار32650النجفذكرحيدر عبدالحسير

ر521980 68دبلوم2االنصار32650النجفذكرسيف علي حسير

69دبلوم2االنصار32650النجفذكركرار خضير جابر35648

70دبلوم2االنصار32650النجفذكرعلي عباس عبد234289

71دبلوم2االنصار32650النجفذكرمسلم عيىس جدوع34156

 رزاق تركي35806
72دبلوم2االنصار32650النجفذكرمصطفر

73دبلوم2االنصار32650النجفذكرمحمد ابراهيم احمد259114

74دبلوم2االنصار32650النجفذكراحمد عيىس مهدي238925

75دبلوم2االنصار32650النجفذكرهشام فاضل عباس234613

76دبلوم2االنصار32650النجفذكرمرتضر طه عبادي323550

77دبلوم2االنصار32650النجفذكرحسن علي مسير544620

78دبلوم2االنصار32650النجفذكرمرتضر فائق عجىمي444231

79دبلوم2االنصار32650النجفذكرامير هادي عبداالمير34480

80دبلوم2االنصار32650النجفذكرهاشم جواد كاظم87640

ر رحيم234545 81دبلوم2االنصار32650النجفذكراحمد عبدالحسير

82دبلوم2االنصار32650النجفذكرمهند جليل عبداالمير35864

83دبلوم2االنصار32650النجفذكرمحمد حبيب مزهر544613

84دبلوم2االنصار32650النجفذكرباسم عبدالزهرة حبيب36395

85دبلوم2االنصار32650النجفذكرعلي حميد عمران34095

86دبلوم2االنصار32650النجفذكرعلي كاظم عبداالمير34111

87دبلوم2االنصار32650النجفذكرحكمت علي نارص544567

88دبلوم2االنصار32650النجفذكرعلي سعد جفات34101

89دبلوم2االنصار32650النجفذكرماهر وليد صالح34146

90إعدادية2االنصار32650النجفذكرزيد مؤيد عبد34765

91إعدادية2االنصار32650النجفذكرحسن جابر عباس34014

92إعدادية2االنصار32650النجفذكركرار عماد مسلم553976

93إعدادية2االنصار32650النجفذكرباقر محمدعلي طه443843

94إعدادية2االنصار32650النجفذكرصفاء محمدحسن عبداالمير479904

95إعدادية2االنصار32650النجفذكرحسن هادي كاظم323541

96إعدادية2االنصار32650النجفذكراحمد فوزي جبار234541

97إعدادية2االنصار32650النجفذكرخالد وليد صالح34049

98إعدادية2االنصار32650النجفذكرعلي سماح حسن35508

99إعدادية2االنصار32650النجفذكرعبدهللا محمد عبد538786



100إعدادية2االنصار32650النجفذكرسيف سعد عزيز35018

101إعدادية2االنصار32650النجفذكرسجاد سعيد شهيد34887

102إعدادية2االنصار32650النجفذكراحمد مؤيد عبدالجبار234787

103إعدادية2االنصار32650النجفذكرمصطفر محمد عبد443748

104إعدادية2االنصار32650النجفذكراحمد اموري شحان234793

105إعدادية2االنصار32650النجفذكرغيث رعد كتاب443764

106إعدادية2االنصار32650النجفذكرعباس جودي حمزة35424

107إعدادية2االنصار32650النجفذكرمصطفر حميد جاسم522004

108إعدادية2االنصار32650النجفذكرعلي حاتم سعد234303

ر سماح حسن34575 109إعدادية2االنصار32650النجفذكرحسنير

110إعدادية2االنصار32650النجفذكرعلي كامل عبدهللا35553

111إعدادية2االنصار32650النجفذكرمحمد عبدالرضا حبيب87431

ر مؤيد محمد234737 112إعدادية2االنصار32650النجفذكرحسير

113إعدادية2االنصار32650النجفذكراحمد كريم جهادي33948

114إعدادية2االنصار32650النجفذكرعمار ستار جابر35576

115إعدادية2االنصار32650النجفذكرموس كاظم ابراهيم35891

116إعدادية2االنصار32650النجفذكركرار كاظم جواد35665

ر رحيم عطشان323823 117إعدادية2االنصار32650النجفذكرحسير

ر443836 118إعدادية2االنصار32650النجفذكرحيدر علي حسير

119إعدادية2االنصار32650النجفذكرزمان كاظم حسن234434

 رزاق تركي234653
120إعدادية2االنصار32650النجفذكرمرتضر

ر لفته فرحان500103 121إعدادية2االنصار32650النجفذكرحسير

122إعدادية2االنصار32650النجفذكرقاسم زهير حسن553974

123إعدادية2االنصار32650النجفذكرمصطفر عباس كامل234782

124إعدادية2االنصار32650النجفذكرعلي حيدر هادي292875

125إعدادية2االنصار32650النجفذكرارشد حمزة عبدهللا87538

126إعدادية2االنصار32650النجفذكرمحمد صادق سالم234664

ر234742  علي حسير
ر 127إعدادية2االنصار32650النجفذكرحسير

128إعدادية2االنصار32650النجفذكرسامر رزاق تركي234702

ر34163 129إعدادية2االنصار32650النجفذكرمنادي عالي حسير

130إعدادية2االنصار32650النجفذكرمجتن  موس عبد521689

131إعدادية2االنصار32650النجفذكرعالء عبدالرزاق كاظم234692

132إعدادية2االنصار32650النجفذكررضوان سعد عبدعلي234444

133إعدادية2االنصار32650النجفذكرابراهيم جميل فعل443722

ر عبد87563 134إعدادية2االنصار32650النجفذكرعالء حسير

135إعدادية2االنصار32650النجفذكركرار عبدالحسن ساجت234262

136إعدادية2االنصار32650النجفذكرعلي مجيد سعدون259176

137إعدادية2االنصار32650النجفذكرمؤمل عادل عبداالمير87501

ر رزاق محسن553966 138إعدادية2االنصار32650النجفذكرحسير

ر فاضل234676 139إعدادية2االنصار32650النجفذكرعلي معير

140إعدادية2االنصار32650النجفذكرمحمد كريم جهادي34151

141إعدادية2االنصار32650النجفذكرميثم عدنان عبدالرضا234213

ر كاظم259162 142بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرعلي حسير

ر كاظم34042 143بكالوريوس2االنصار32650النجفذكرخالد حسير

ر كاظم34122 144دبلوم2االنصار32650النجفذكرقاسم حسير

ر87245 145دبلوم2االنصار32650النجفذكررزاق محسن حسير

146دبلوم2االنصار32650النجفذكرواثق عبدالحمزة عودة234193



147دبلوم2االنصار32650النجفذكرحيدر حمزة عباس34711

148دبلوم2االنصار32650النجفذكرعزيز عبد طارش259171

149دبلوم2االنصار32650النجفذكرسالم حميد اموري234363

ر جي 34127 150دبلوم2االنصار32650النجفذكرقاسم عبدالحسير

 علي عبد234493
ر 151إعدادية2االنصار32650النجفذكرحسير

ر كاظم34000 152إعدادية2االنصار32650النجفذكرجاسم حسير

ي عليوي443709
153إعدادية2االنصار32650النجفذكررزاق راضر

1ماجستير2االنصار32650النجفأننىسهيلة جاسم محمد234354

2ماجستير2االنصار32650النجفأننىزينب عبدالزهرة عبدالحسن530094

3دبلوم عالي2االنصار32650النجفأننىمنتىه رسول بعيوي87217

4دبلوم عالي2االنصار32650النجفأننىنجالء عبيد جي 234627

5بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىنغم هالل غانم34184

6بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىدالل نجم عبد234484

7بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىتغريد جبار نياز259224

ر عبيس87468 8بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىكوثر حسير

ي محمد35948 9بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىنجالء راج 

10بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىايمان هاشم غزاي535306

11بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىحوراء فائق عجىمي480371

12بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىزينب عباس محمد278370

ر444228 13بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىلمياء كاظم عبدالحسير

14بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىنور رياض شهيد87263

15بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىيرسى باقر كاظم323576

غفران علي حمد234268
16بكالوريوس2االنصار32650النجفأننى

17بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىزينب فالح حاتم34065

18بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىريام حسن طاهر544611

ي501760 ي ناج  19بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىسارة راج 

ر صالح35033 20بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىصابرين تمكير

21بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىعذراء حميد جبار480181

بيداء علي فاضل234760
22بكالوريوس2االنصار32650النجفأننى

23بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىكوثر لفته فرحان500284

ليل كريم علي156997
24بكالوريوس2االنصار32650النجفأننى

25بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىرقية احمد عباس353687

26بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىنىه يحنر غافل521684

27دبلوم2االنصار32650النجفأننىعقيله عادل صكبان34091

يف535411 28دبلوم2االنصار32650النجفأننىايمان جدعان شر

29دبلوم2االنصار32650النجفأننىخديجة اسماعيل مهدي234721

30دبلوم2االنصار32650النجفأننىانعام يوسف جبار33962

31دبلوم2االنصار32650النجفأننىهناء عباس شبالوي87261

32دبلوم2االنصار32650النجفأننىوالء جواد رسول323745

33دبلوم2االنصار32650النجفأننىمروه فريق طارش545786

34دبلوم2االنصار32650النجفأننىزينب كريم جهادي87225

35دبلوم2االنصار32650النجفأننىفريال عادل صكبان278395

36دبلوم2االنصار32650النجفأننىسماح سعيد حمزة87224

37دبلوم2االنصار32650النجفأننىزهراء سالم عباس259202

38دبلوم2االنصار32650النجفأننىرشا عبدالزهرة عباس234466

ر حمزة561446 39إعدادية2االنصار32650النجفأننىفليحة حسير

1بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىزينب طالب هادي234399



فرقان علي كاظم278364
2بكالوريوس2االنصار32650النجفأننى

3بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىرشا خليل عبد34724

ر لفته فرحان500095 4بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىحنير

5بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىجنان عبدالرضا عباس541857

ر34512 ر ضياء حسير 6بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىبنير

7بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىزهراء محمد عباس259210

ر كاظم234428 8بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىزهراء حسير

9بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىفرح احمد شحان259136

10بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىنغم تكليف جاسم35997

11بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىزهراء كاظم شبالوي544627

12بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىضخ كاظم حسن556616

13بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىانفال عبدالرزاق كاظم87519

14بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىانمار كامل عبدهللا33939

ر عبدالزهرة مهدي234508 15بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىبنير

16بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىريام نجم عبد87267

ر فرحان حمزة34179 17بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىنرمير

18بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىفاطمة صباح كامل443859

ر كامل34832 19بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىزينب حسير

20بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىنورالهدى فاضل عباس324490

21بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىبشائر فريق طارش34495

22بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىهاجر فائق عجىمي444332

لمياء زكي حسن234253
23بكالوريوس2االنصار32650النجفأننى

24بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىزينب صاحب كطافة234403

25بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىبيداء عبدالكاظم سعدون33978

26بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىنور نعيم راهي234198

27بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىفاطمة اكرم كريم259157

28بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىفاطمة عبدزيد عمران259144

29بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىضخ صباح عبداالمير87211

رانيه زكي حسن234472
30بكالوريوس2االنصار32650النجفأننى

ر278385 31بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىلمياء عبودي عبدالحسير

32بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىزينب جواد رسول259322

33بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىسارة جليل هادي87363

34بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىهند نجاح عبدالزهرة292170

35بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىاسماء عبدالكريم محمد234524

36بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىنجالء رياض شهيد34175

37بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىلبنر عادل حسون87198

ر34738 38بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىرشا عدنان حسير

39بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىسماح لطيف جاسم34078

حوراء علي فاضل87249
40بكالوريوس2االنصار32650النجفأننى

41بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىدعاء توفيق عبد87237

ر259178 42بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىشيماء كاظم ياسير

ر36020 43بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىنورالهدى ضياء حسير

44بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىعذراء عبدهللا كشاش472468

ر كريم جهادي87247 45بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىبنير

46دبلوم2االنصار32650النجفأننىمروة مهدي فرهود234229

47دبلوم2االنصار32650النجفأننىاية مجيد سعدون521686

48دبلوم2االنصار32650النجفأننىبدرية ابراهيم اسماعيل87445



49دبلوم2االنصار32650النجفأننىدعاء محمد ظاهر87220

50دبلوم2االنصار32650النجفأننىمواهب رزاق شحان34169

51دبلوم2االنصار32650النجفأننىزهراء عبدالهادي محمد87240

52دبلوم2االنصار32650النجفأننىاديبة صالح عبدالمهدي535082

53دبلوم2االنصار32650النجفأننىسها فاضل كاظم234361

54دبلوم2االنصار32650النجفأننىنورالهدى رياض جي 234621

55دبلوم2االنصار32650النجفأننىزينب اياد علي87242

56دبلوم2االنصار32650النجفأننىامل خليل عبد34410

57دبلوم2االنصار32650النجفأننىدعاء كريم سعيد259220

58دبلوم2االنصار32650النجفأننىزينب تكليف جاسم234410

59دبلوم2االنصار32650النجفأننىريام خليل عبد34746

60دبلوم2االنصار32650النجفأننىزينب نجم كاظم34070

61إعدادية2االنصار32650النجفأننىاالء مؤيد محمد234771

62إعدادية2االنصار32650النجفأننىسخ  علي محسن34960

ر184505 63إعدادية2االنصار32650النجفأننىمروة كاظم عبدالحسير

64إعدادية2االنصار32650النجفأننىزينب حسن رحيم34060

65إعدادية2االنصار32650النجفأننىنرجس وهاب ظاهر87586

سارة محمد علي234392
66إعدادية2االنصار32650النجفأننى

67إعدادية2االنصار32650النجفأننىزهراء قاسم شاكر259331

68إعدادية2االنصار32650النجفأننىشيماء ثامر سعدون278491

زمن علي حسن87401
69إعدادية2االنصار32650النجفأننى

هدى اياد علي87598
70إعدادية2االنصار32650النجفأننى

نورة محمد علي323659
71إعدادية2االنصار32650النجفأننى

72إعدادية2االنصار32650النجفأننىضخ رعد كتاب259307

73إعدادية2االنصار32650النجفأننىوسام سماوي بشان87331

 علي رسولي259354
ر 74إعدادية2االنصار32650النجفأننىام البنير

75إعدادية2االنصار32650النجفأننىهاجر كاظم حسن87666

76إعدادية2االنصار32650النجفأننىسخ  تكليف جاسم34938

ر87416 77إعدادية2االنصار32650النجفأننىزهراء ضياء حسير

78إعدادية2االنصار32650النجفأننىميسم عبدالرزاق كاظم35931

79إعدادية2االنصار32650النجفأننىنرجس احمد جواد35967

80إعدادية2االنصار32650النجفأننىجيالن جاسم محمد34537

ر87486 81إعدادية2االنصار32650النجفأننىزينب عباس حسير

82إعدادية2االنصار32650النجفأننىرقية جاسم سلمان259214

83إعدادية2االنصار32650النجفأننىفاطمة لطيف جاسم35620

84إعدادية2االنصار32650النجفأننىزهراء عواد نهير234423

85إعدادية2االنصار32650النجفأننىزهراء مؤيد محمد234415

نور علي رسولي259275
86إعدادية2االنصار32650النجفأننى

87بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىختام حسن كاظم480427

88بكالوريوس2االنصار32650النجفأننىنضال كاظم حمزه496472

89إعدادية2االنصار32650النجفأننىسوريا جاسم محمد34986

90إعدادية2االنصار32650النجفأننىمنر محسن رضا234637

1دكتوراه2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد شهد وهد555761

2دكتوراه2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي هاتف كريم218037

3دكتوراه2مسلم بن عقيل22652النجفذكرفاضل مهدي عبدالرضا273588

4ماجستير2مسلم بن عقيل22652النجفذكرفالح مهدي عطشان37161

ي416682
5ماجستير2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحيدر عبدالرضا غنر



ر281478 ر جعفر حسير 6ماجستير2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسنير

7ماجستير2مسلم بن عقيل22652النجفذكراياد جاسم جابر292099

8ماجستير2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسن كريم مدلول41499

9ماجستير2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد ناهض عبدالرزاق463499

10ماجستير2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحازم علي صاحب218035

11ماجستير2مسلم بن عقيل22652النجفذكرصباح عباس مالك184222

12ماجستير2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسن صالح حسن281617

13ماجستير2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي احمد محمدصالح53685

14دبلوم عالي2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحيدر خضير نعمة53156

ر مهدي عبد343903 15بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسير

16بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكروليد محمد جواد516524

17بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكراحمد جودي احمد320870

18بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرفراس فاضل عباس36960

ر273604 ر ياسير 19بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد عبدالحسير

20بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكراياد جابر كاظم281540

21بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرصالح مهدي صاحب43407

22بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحيدر جواد كاظم34331

23بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحيدر محمد اسماعيل33336

ر عبد53301 24بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي حسير

25بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعبدمسلم محمد عبدعلي35516

26بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرقاسم محمد لفته414762

27بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرشاكر صالح عبادة292493

28بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمود مهدي صاحب184181

29بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرابراهيم عذاب نارص49987

30بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكراحمد ابراهيم مهدي33839

31بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكراحمد يحنر زويد50075

32بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمؤيد عدنان عباس273541

ي48418
33بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكررعد منصور راضر

34بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرباسم كيدون كريم42168

35بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحاكم هاتف جابر34097

36بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكراياد حميد كريم343942

37بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي عبدالعزيز علي41700

38بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحيدر شاكر حاتم278690

39بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكررحيم عبيد عباس42518

40بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرسجاد محمد كريم184176

41بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرازهر صباح سالم33987

42بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرثائر عبدالعباس شاطي263201

43بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمشتاق طالب عبيد37542

44بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكركرار خليل حياوي273556

45بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكراحمد خضير عباس292464

46بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكراحمد عزيز حسن420711

47بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرزمن محمد علي53221

48بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد حميد حيدر281496

49بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكركرار مرتضر عبدالوهاب273579

50بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرلؤي شحان علوان420172

51بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي فؤاد احمد281557

52بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد صادق جفات516294



 علي محمود53079
ر 53بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسنير

54بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرازهر صبخي حسن273811

ر رسول294388 55بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكروسام عبدالحسير

56بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحمزة عبيس حمادي34306

57بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد صالح الدين احمد319564

58بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكروالء حاكم هاشم559262

59بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرصفاء احمد عبد هللا43209

60بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعالوي عباس سلطان53293

61بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرميثم يحنر عبد516158

ر112685 62بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد مخيف عبدالحسير

63بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعماد تركي شاكر516193

64بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرفاضل نعيم عبدالزهرة45252

65بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي عايد هادي294386

ر مزهر516143 66بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكراحمد ياسير

67بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكررياض شحان علوان459929

68بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرنوري علي جودة319983

ر فاضل273783 69بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرثائر حسير

70بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحجاز محسن كاظم34107

71بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد جاسم محمد525591

72بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرخالد شاكر موس53161

73بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعمار كاظم علي459881

ي525608 74بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعامر جاسم ناج 

75بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرشاكر كيدون كريم43004

76بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرقاسم محمد كتاب184165

77بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرجودت كاظم حسون184169

اس ضائع شبيب460221 78بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرني 

79بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمصطفر مهدي عباس414860

ي184175 80بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرسامر جاسم ناج 

81بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسن عبدالكريم كاظم34131

82بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرزيد حسن مهدي319946

غام يعقوب يوسف263211 83بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكررصر

84بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسن اسماعيل محمد53064

85بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرسعد رحيم صكبان35213

86بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرضياء نور كاظم35256

87بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي شامت سلمان415542

88بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسام سلمان عبدالحمزة42313

89بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسن عباس مطر281493

90بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرانور صبخي حسن281486

91بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد سالم محمد516350

92بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرشاكر حيدر صادق184162

ر رضاوي سلمان34170 93بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسير

94بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد حيدر عريان420573

95بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمثنر عادل عتيق283814

96بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمهند عباس حاتم525587

ر43553 97بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعامر زاهد حسير

98بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرزكي عزيز كاظم291730

99بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسام زهير محمد184170



100بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكراحمد جواد علي463488

101بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكراحمد محمد فليح486419

102بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد عبدالزهرة كاظم184180

103بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحيدر خليل حياوي292505

104بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرهاشم عبدهللا شاكر516109

105بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعبدهللا حمزة شمران460019

ر حميد عبود273562 106بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسير

107بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكراحمد عبدمسلم حسن50385

108دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي احمد حسن553391

109دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحيدر عباس هادي34439

110دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرسعد عبدالحمزة رحيم184161

ي519749
111دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعدنان عبدالرضا غنر

112دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعقيل امير محمد486407

113دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي جمعة جواد45073

114دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكركرار عامر نوري320787

115دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكراسحاق رشيد مهدي50597

116دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرقاسم محمد عباس48746

ر عبداالمير عبدالحمزة273792 117دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسنير

118دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرنور فنيطل شويل500086

119دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرجاسم محمد عبدالحر41446

120دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرجعفر جبار محمدعلي420812

ر38135 121دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرهيثم يحنر عبدالحسير

ر319296 122دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرفاضل عباس عبدالحسير

123دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكربالسم رضا حميد486398

124دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرجسام محمد حلواص320190

125دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرسيف محمد شنشول42899

126دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمهند طعمة جي 37858

127دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي عدنان عارف53683

128دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمسلم محمد علي184182

129دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي اسماعيل ابراهيم184178

ر13558 130دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد جواد عبدالحسير

131دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرميثم علوان حمزة294371

132دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمنتظر غضبان نوري33518

133دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكررعد جواد حسن33358

134دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد عبدالمهدي فيصل184167

ر يحنر زويد541515 135دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسنير

ي حمادي184174 136دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحيدر مير

137دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد محسن هادي184179

غام عادل حسن273614 138دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكررصر

ر يوسف عبد184158 139دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسير

ر عباس خماط420785 140دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسير

ر جودة41383 ي عبدالحسير
141دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرتف 

142دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرزيد حالوي تومان33425

143دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكراحسان جبار سلمان416844

144إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرزين العابدين علي سلمان486386

ر541475 145إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعبدهللا شاكر حسير

146إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرامير معز يحنر53039



147إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرظافر عدنان علي35481

148إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكررياض جاسم محمد292458

ر منديل تومان319238 149إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسنير

ر عبدالكريم جديع320954 150إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسنير

151إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمهدي صالح حسن387632

1ماجستير2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد مهدي صالح403919

2ماجستير2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمدرضا فالح حسن53380

3ماجستير2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعقيل غضبان نوري319732

ر فالح حسن53082 4ماجستير2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسنير

5ماجستير2مسلم بن عقيل22652النجفذكراحمد محسن خضير33963

6بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي فالح حسن53316

7بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرياش عبدالواحد هاشم49862

ي33471
ر باسر 8بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي عبدالحسير

9بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكركاظم باقر كاظم53365

 علي حميد53111
ر 10بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسير

11بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسن جميل هادي48343

12بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمرتضر عارف شهيد553392

13بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكراحمد يوسف جواد50097

14بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرصالح عبدالمهدي صالح41674

ر صالح273824 15بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرامير حسير

16بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد رياض فياض45605

17بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد عماد عبدعلي53396

18بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرغيث جاسم منصور48721

ي35160 19بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرشمد جاسم ناج 

20بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي اياد كريم554832

21بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكروهاب رزاق صاحب53521

22بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرطاهر جاسم طاهر535005

23بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي قضي عبدالجليل41723

24بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد عصام عبيد502108

25بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعمار تكليف جياد48705

ر319318 ر عالء حسير 26بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسنير

27بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكراحمد فاهم حسن292477

28بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكركرار عباس صبار441725

29بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحيدر احمد منصور53152

30بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمنتظر نعمة سلمان218048

ر زغير273596 31بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد طعير

32بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكراحمد علي محسن319395

33بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد قاسم محمد53372

34بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسن اياد مكي184172

ر محمد صالح34190 35بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسير

36بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرامير كاظم مهدي273817

ر48326 37بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرامجد عبداالمير حسير

38بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسن علي محسن48393

39بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي كريم خضير53320

40بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي غازي عباس45126

ي عبدالعباس281500 41بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمرتضر خير

42بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرنزار محسن خضير38010



43بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعزيز عباس كاظم35593

ي سوادي320890
44بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكراحمد سانر

ي53076
ر طالب غنر 45بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسنير

46بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمرتضر صالح خضر541430

ر هاتف عبود34210 47بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسير

 يحنر علي541462
48بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمصطفر

ر احمد جي 34149 49بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسير

50بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعباس محمد سلمان53290

51بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد جواد كاظم460207

52بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرظافر جابر كاظم525089

53بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي كريم صالح36766

54بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرميثم محسن رحيم541425

55بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكركرار تكليف ملكاط525133

56بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي ستار عبدالعباس48649

57بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد شتيب عبد320016

ر516208 58بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد حيدر عبدالحسير

59بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمرتضر غانم جاسم53402

60بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي محمد مال هللا218056

ي541420 61بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرشهاب احمد ناج 

62بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد صالح خضر541427

63بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعالء محمد محسن35642

64بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرزيد رياض فياض42642

65بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد عادل عتيق53392

ر541459 66بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمنتظر غازي ياسير

67بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرفؤاد سليم عبود281602

68بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرسيف علي حامد53269

69بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكركرار قضي عبدالجليل41781

70بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحجاب نجاح موس184256

71بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي حمودي محسن516630

ي184166
72دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكركرار محسن غنر

73دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي عادل جواد53310

74دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكراحمد تكليف جياد50002

75دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحيدر زهير محمد184173

76دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد رياض سالم441744

77دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكراحمد باقر كاظم50143

78دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمصطفر خالد شاكر53406

79دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكراحمد فاضل عباس414744

80دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرغيث محمدرياض منعم541440

ر صالح45429 81دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكركرار حسير

82دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمصطفر ماجد غضبان48832

83دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرالقاسم حسن حيدر541464

84دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد عبدالكريم علوان45671

85دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرامجد عدنان عباس53029

 علي عبدمسلم184218
86إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمصطفر

87إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمالك عبود هادي53369

 علي نعيم53130
ر 88إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسير

89إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرباقر لفته جواد319592



ر319361 90إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرقاسم عالء حسير

91إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرامير حمادي عبد343954

92إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي حسن صالح184163

93إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكراسامة احمد عبدالوهاب50564

94إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي كريم منعم414915

ي صاحب278665 95إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعبدهللا مير

96إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرليث عبداالمير عبدعلي541503

97إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكركاظم عادل جواد37230

98إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحيدر عباس كاظم320668

ر ثامر صالح300231 99إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسير

ر اياد حميد281563 100إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسير

101إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرسجاد حسن عطشان53250

102إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد قاسم عبدهللا37409

103إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمرتضر خالد شاكر45705

104إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحيدر ثائر جبار278709

ر184216  نوري حسير
105إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمصطفر

106إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمنتظر كريم صالح420656

ر34262 107إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحمزة عبداالمير حسير

108إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكراحمد عماد عبدزيد184251

109إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي احمد صاحب541510

110إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد سعد صاحب541431

111إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد رياض عبدزيد53681

112إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرامير علي عبدزيد33252

113إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرزيد عبداالمير محمد46454

ر عبدالمهدي ابراهيم319859 114إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسير

ر عادل حسن184242 115إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسير

116إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحيدر محمد كشاوي42426

ر سلمان لفته53070 117إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسنير

118إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمخلد عبدالكريم علوان37476

119إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكررياض كريم منعم34694

120إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمدعلي اياد حميد343949

121إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد احمد حسن45566

122إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمسلم صالح مهدي541511

123إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرفالح عباس مالك53361

124إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرايهم عادل جواد184249

125إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي عبدالصاحب عبدالمجيد463524

126إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمصطفر صالح خضر45848

127إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمنتظر حبيب محمد184213

128إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي ثائر جبار278645

129إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي ثابت عبدزيد320045

130إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد عبدالصاحب حميد460184

ر عبد53342 131إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرفاضل عبدالحسير

ر جياد36746 132إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي حسير

133إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحيدر فاهم حسن294357

134إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي خالد عبدالوهاب48617

135إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسن علي شاكر218021

136إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكراحمد رضا عبدالزهرة50040



137إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرميثم عبدالمهدي صالح45871

ر جميل هادي53091 138إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحسير

139إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكركرار عصام عبدعلي37322

140إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي عباس خماط112288

141إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد نعمة عبيد292501

142إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي محمد كشاوي45190

143إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرطاهر احمد ابراهيم35382

ر35718 144إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي السجاد عبداالمير حسير

145إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعبدهللا حسن محمد35555

146إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكراحمد عالء حاكم33865

147إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمصطفر رضا عبدالمعطي292071

148إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرفاضل عباس عبدزيد53337

149إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرهشام ناجح علي46008

150إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمجتن  حيدر عبد184154

ر حميد33451 151إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي حسير

152إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي عصام عبيد460227

ر42050 153إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكراباذر علي حسير

ر420603 154دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرميثاق نعمه ابوشنير

155دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعصام فتخي ياش281566

156دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمحمد يوسف عباس294410

157دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرعلي يحنر مجيد36784

ر صالح184177 158دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرضياء حسير

159دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفذكرصفاء مجيد محمود43323

ي541497
160إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرحيدر شاكر حسانر

161إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرصالح مهدي عطشان43466

162إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفذكرمرتضر شاكر عبداالمام459907

ر112675 1دكتوراه2مسلم بن عقيل22652النجفأننىشيماء رحيم حسير

2دكتوراه2مسلم بن عقيل22652النجفأننىنورا عبدالواحد هاشم463511

3ماجستير2مسلم بن عقيل22652النجفأننىزينب ناجح حسن53246

ي273537
4بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىساهرة محسون حسانر

5بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىهناء هادي عبد273568

ر عبدهللا184253 6بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىسهاد حسير

ر سالم184247 7بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىتقوى عبدالحسير

8بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىزينب رضاوي سلمان416753

9بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىفائزة سعيد محمد36917

10بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىابتهال جعفر غفار33772

11بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىازهار نعيم عبدالزهرة50506

ي عبدعون184186
12بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىوسام راضر

13بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىزينب جبل سالم33440

14بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىفضيلة كامل عبدهللا37127

15بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىوفاء موس جعفر525710

16بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىسعاد كاظم محمد194912

17بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىايمان حامد محسن184155

18بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىوالده محمدحسن حبيب420271

19بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىزينب رضا حميد48569

20بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىسخ  رحيم هادي516567

21بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىهديل عدنان عبود33675



22بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىهند رضا عباس46046

23بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىمريم عبدالستار جبار184168

24بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىفردوس محمد نعمة53355

25بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىبان سلمان عباس34011

ر292512 26بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىصابرين عقيل حسير

27بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىاريام ستار كيكو273821

ر480026 28بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىاشاء نارص حسير

29بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىعذراء محمد كريم278627

ي549597
30بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىرسل طالب غنر

31بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىفرح حسن عبدهللا37075

32بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىرفد جميل اسماعيل53187

33دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفأننىناهدة عبداالمير هاشم303738

34دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفأننىميسون كريم كاظم53425

35دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفأننىعائشة عطية خلف53686

36دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفأننىنغم حياوي محمد53456

37دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفأننىرشا عمران براز34642

38دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفأننىنجاة صاحب ابوحمد53434

39دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفأننىخديجة ناظم عبد420746

40دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفأننىنجالء صاحب محمد53440

ي علوان525728 41دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفأننىعدوية مير

ي42351
42دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفأننىحوراء فاضل راضر

43دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفأننىسندس جميل اسماعيل184230

44دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفأننىزينب اسماعيل عاشور48538

45دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفأننىفاطمة رضا حميد36843

كحالء علي محسن45377
46دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفأننى

47إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىزينب كامل حاجم281513

1ماجستير2مسلم بن عقيل22652النجفأننىاالء كريم منعم291948

2ماجستير2مسلم بن عقيل22652النجفأننىميساء غانم جاسم37926

3ماجستير2مسلم بن عقيل22652النجفأننىزينب عبود مرزوق53230

ر48856 4دبلوم عالي2مسلم بن عقيل22652النجفأننىمنار عبداالمير حسير

5بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىزينب خالد شاكر53225

 علي320067
ر 6بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىسكينة حسير

ر احمد باقر34062 7بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىبنير

8بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىوالء شهيد حسن53501

9بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىفاطمة صاحب ستير36871

10بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىهبة سعد عبدالحمزة45903

معالي وائل محسن184183
11بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننى

12بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىاالء شهيد حسن48301

ر شاكر50464 13بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىاديان حسير

14بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىرغد حسن عبيس218046

15بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىعبير عبدالكاظم عباس414932

16بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىزهراء جواد كاظم33406

ر عدنان كاظم53048 17بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىبنير

18بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىزينب ناظم عواد184233

19بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىخديجة ناظم عواد291736

 علي184237
ر 20بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىرباب حسير

21بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىزهراء شامت سلمان184159



22بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىكفاح عباس مالك218041

23بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىايمان سلمان لفته53043

24بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىاجوان مصلح مرزه33816

ر319625 25بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىفاتن نوري حسير

26بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىهدى صالح مهدي45961

27بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىهبة هادي هاشم319503

28بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىزينب جبار عبدالعباس34853

29بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىسمية فاضل هادي292095

30بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىزهراء رحيم مسلم34748

غفران علي جاسم463521
31بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننى

32بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىتبارك مهند عدنان42233

 علي41601
ر 33بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىسبا عبدالحسير

34بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىرند حسن حيدر319835

35بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىداليا عقيل يوسف419994

36بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىرقية مهام علوان53215

ضمياء علي ابراهيم43505
37بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننى

38بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىمها حميد حسن33595

39بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىزهراء عصام عبيد459852

40بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىنىه عبدالكاظم عباس186043

ي319531 41بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىرسل احمد ناج 

ي33616 42بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىنور جاسم ناج 

ر186044 43بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىفاطمة عالءالدين حسير

44بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىتبارك سلمان عبدالحمزة53057

ي53467
45بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىنور منصور راضر

46بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىمروة عبد هادي516276

47بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىرسل نعمة سلمان218013

48بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىاالء عماد حمزة50622

49بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىسىه حسن عبود48596

ر محمود42556 50بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىزهراء حسير

ر294377 51بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىزهراء نارص حسير

52بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىغفران نعمة سلمان184164

فرقان علي جاسم486321
53بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننى

 علي41809
ر 54بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىنباء عبدالحسير

55بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىدعاء نعمة سلمان414975

ي184184 56بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىوجدان جاسم ناج 

57بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىسحر حميد حسن184160

58بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىزينب عباس صبار441708

ر مجدي281505 59بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىنور حسير

60بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىسارة حسن عبيس218050

61بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىنواظر طالب حمزة525614

62بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىايمان هادي هاشم319462

63دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفأننىجنان صاحب دهش319814

64دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفأننىامنة محسن رحيم541506

65دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفأننىسماح عباس مالك218044

66دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفأننىلمياء نوري عبدالحسن49936

67دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفأننىزينب عبداالمير عيىس194909

68دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفأننىغفران اسعد صالح53333



69إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىدعاء محسن كاظم34508

70إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىاشاء علوان جبار278756

حوراء علي نعيم53141
71إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننى

72إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىفاطمة عدنان نارص184221

73إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىزهراء محمد شاكر34807

معالي خضير شهيب460194
74إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننى

75إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىميسم فاضل هادي292126

76إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىكوثر سعد محمد420622

77إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىهدى حميد مجدي53478

ي عبدهللا41641
78إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىسخ  راضر

79إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىكوثر حيدر هادي45481

حوراء جاسم محمدعلي522616
80إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننى

81إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىزينب فالح مهدي35113

82إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىامنة مهدي عدنان525658

83إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىشهالء حيدر محسن53276

84إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىنبأ جاسم محمد37954

85إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىرسل عبدالكريم حسن53165

86إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىفاطمة نعمان محمدرضا53348

87إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىفاطمة امير معز53345

88إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىشذى عماد هاتف184227

ر53419 89إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىميس عبداالمير حسير

90إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىهديل غانم جاسم38099

91إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىشهد مشتاق محمد13596

92إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىرواء شهيد حسن53217

93إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىزينب صالح حسن553394

94إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىمنر عباس كاظم320629

95بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىامل ذيبان حجار459989

96بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىاشاء عبدالزهرة كاظم39409

97بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىيرسى عبد كريم33698

98بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننىاسماء نوري عبدالحسن48284

هيفاء محمدحسن محمدعلي53490
99بكالوريوس2مسلم بن عقيل22652النجفأننى

ر محمد53053 100دبلوم2مسلم بن عقيل22652النجفأننىبيداء حسير

101إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىامل خلف مرو42102

102إعدادية2مسلم بن عقيل22652النجفأننىسهاد حسن عطشان42845

1دكتوراه2عمار بن ياش 22653النجفذكرليث عبدعلي ناموس342514

2دكتوراه2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد عبدالمنعم حسناوي518921

3دكتوراه2عمار بن ياش 22653النجفذكرفهد مهند كاظم474580

4ماجستير2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد ادريس احمد517290

5ماجستير2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسن علي جعاز12847

6ماجستير2عمار بن ياش 22653النجفذكررائد صالح شمال310975

7ماجستير2عمار بن ياش 22653النجفذكروليد داخل لفته309617

8ماجستير2عمار بن ياش 22653النجفذكرقضي باسم محمدرشيد13498

ر جاسم310441 9ماجستير2عمار بن ياش 22653النجفذكرقاسم عبدالحسير

10ماجستير2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد رعد محمد278498

11ماجستير2عمار بن ياش 22653النجفذكرافاق صبيح اسماعيل12845

ر دبدوب343571 12ماجستير2عمار بن ياش 22653النجفذكرحيدر عبدالحسير

13ماجستير2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد جاسم محمد525574



14ماجستير2عمار بن ياش 22653النجفذكراكرم غانم علكم517405

ر13506  مكي عبدالحسير
15دبلوم عالي2عمار بن ياش 22653النجفذكرمصطفر

16بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي عبدالزهرة محمد456902

17بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسن محمد عبدالرضا13358

ر13738 18بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرطالب عويز حسير

19بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكركريم عبداالمير عباس525721

ي عبيد342481 20بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمهند عبدالنن 

21بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرفاضل مالك نايف456857

22بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعقيل فرج حسن310622

ر194862 23بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكريحنر عويز حسير

24بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد خشاف حمزه194870

25بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد عبدالزهرة جاسم186032

26بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرشاكر عزيز شاكر13302

27بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكررائد عزيز ظاهر321383

28بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرابراهيم كريم نارص12841

29بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكررزاق جبار كاظم13611

30بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد عبدالرضا سعدون310252

31بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرصادق جعفر حسن310792

ي13655
32بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد عدنان هانر

33بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرنصير حمزة زغير194865

34بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرستار جبار عبود13514

35بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرشحان حسن عبود185974

36بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرضياء صادق رزاق12866

37بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعقيل حمادي سعد13265

38بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد صاحب خضير186026

39بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمهند جبار عبد310085

40بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحيدر شحان حسن194848

41بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسام فليح حسن522609

42بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي كاظم علي194874

43بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد جاسم حمد322924

اس فاضل عبداالمير13525 44بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرني 

45بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكركرار حاكم مهدي323227

46بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي حمزة حسن310547

47بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي عبد هادي13504

ي194835
48بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي حمودي هانر

49بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحيدر علي شنان245001

ر علوان12838 50بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرقاسم محمدحسير

51بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرنوري محمدسعيد احمد525583

52بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرداخل حسن حنون194884

53بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعباس خضير وادي443411

54بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحيدر فاضل عباس343258

ر زيدان نوري323764 55بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعبدالحسير

ر مطر194890 56بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكربشار عبدالحسير

57بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعماد عبد ناهي323269

58بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرنبيل نوري كاطع309927

59بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرقائد جليل تعبان451093

غام مخي مطلوب12865 60بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكررصر



61بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد رحيم حسن517314

62بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمراد حسن مسلم310240

ي13502
63بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرزيد حمودي هانر

64بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرانور توفيق رشاد443628

ر فليح معيبد243496 65بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسير

66بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد كاظم جاسم13647

67بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعبدالرزاق جواد عبدالكاظم323734

68بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي فاضل حسن12450

69بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعدي حميد نعمة310746

ي عبدالعباس323355 70بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي ناج 

71بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرفؤاد منذر جغيل456994

72بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكررعد طاهر جابر244992

73بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرميثم ثابت عبادة321824

74بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرقاسم حميد كاظم12839

75بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرصباح عدنان منشد13296

76بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد تكليف ملكاط12814

77بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسام صالح نعمة312682

78بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسن كاظم محمدعلي245020

79بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكراثير معز يحنر186027

80بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكركاظم محمد كاظم457019

ر عبدالرحمن310363 81بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرماجد ياسير

82بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمود شاكر جابر186017

ر حيدر310421 83بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكركرار حسير

84بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعمار محمد حسن13568

85بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعباس عقيل جاسم13503

86بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحيدر محمد رضا343251

87بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرصالح كريم صالح13704

ر291839 88بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرثائر علي حسير

89بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعماد غائب نعمة13569

 علي عامر54327
ر 90بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسير

91بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعبدالرحمن صبار كشيش458716

92بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعالء عباس نعمة443375

93بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكركميل يونس عبيد310387

ر310563 94بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي جاسم شنير

95بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرلؤي جابر عبيد321462

96بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعباس حسن نارص13722

97بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي هادي سلمان525556

98بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرهاشم وداعة عليوي312766

99بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكروسام رحيم حسن309658

100بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرجواد كاظم محمد312849

101بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحيدر عباس شاكر343563

ر عبداالمير عبدالسادة443583 102بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسنير

103بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحيدر خضير نعمة194885

104بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعالء حميد عبدالعباس13264

105بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعباس هادي عطية13594

106بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحيدر فاضل كاظم244939

107بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسن فالح عبدالحسن518201



108بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمصطفر محسن محمود13547

109بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرهاشم جبار جواد13505

110بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرقضي علي محمد525562

111بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي رؤوف صادق312693

112بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد جاسم محمدعلي525575

113بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمقداد نعمه كاظم322903

114بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرامير رشاد منعم517624

115بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرناهي توفيق طالل13721

116بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكركاظم محمد حسن194836

117بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكررياض كريم صالح12434

118بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرميثم سعد طعمة322602

ر امير323437 119بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي حسير

120بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعيىس احمد جاسم13501

121بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي جليل جاسم310556

غام ضياء جديع13284 122بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكررصر

123بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعقيل عبد ناهي342452

ي عبادي185970
124بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمشتاق غنر

125بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكراسعد فخري مجهول186040

126بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرامجد محمد جي 539880

127بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد عقيل نوري12966

128بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرطارق عزيز ظاهر443423

129بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرامير يوسف تكليف521838

130بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي حسن عباس323532

131بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد حمودي عبدالزهرة194846

132بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحيدر مهدي جاسم310960

133بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد جاسم احمد343339

134بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرميثم جليل علي310046

ر322065 135بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسن نارص حسير

136بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد صاحب جليل521843

137بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمضر صاحب مهدي12828

138بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرميثاق علوان عباس480070

139بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد قاسم حميد14954

140بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرزيد رزاق صاحب13499

141بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسن جاسم محمد310902

142بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكررافد خالد جاري342613

ر312696 143بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي سلمان حسير

144بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرثامر لطيف متعب343486

145بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمثنر عبداالمير خلف186019

146بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمصطفر صالح جبار13808

147بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد جاسم محمد323012

148بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد مكي هادي194869

ر فاضل كاظم194859 149بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسير

150بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمصطفر مهدي صاحب322877

151دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي معطي عبدالرضا13571

152دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرسعيد كاظم محمد474774

ي194879
153دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرسالم فاهم راضر

154دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرغالب حطاب جعمول525559



155دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرصالح غالي جاسم312687

156دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرسجاد حسن محمود311017

ي عواد309877
 
157دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرنزار عبدالباق

ر حيدر13500 158دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي حسير

159دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرعاصم كامل عمران13728

160دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرسعد طاهر جابر186025

161دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرحازم نوماس عليوي194839

162دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي موس جابر13210

163دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي جاسم كاظم13220

164دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرحيدر نسيم جي 310967

165دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرعالء طلب علي12869

166دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرجبار فرج حمود321346

167دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرصدام اسود مزعل12446

ر جابر13285 168دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرعباس حسير

169دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرغانم عجىمي عبد310478

ر كاظم جي 194858 170دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسنير

171دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد فاضل جابر310810

172دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرجاسم محمد كاظم245026

173دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد ضاري محسن12844

174دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرعالء كاظم جي 310588

175دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرغسان رحمن اليذ13566

176دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي فليح حسن310514

177دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسام رحيم علي443616

178دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد عباس عبد312792

ر13342 179دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد حمود حسير

180دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرماجد مجان موس525568

181دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرهيثم ترتيب عبد312769

غام هادي عبدالرضا525543 182دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكررصر

183دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكركرار علي محمد13199

184دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرحيدر جبوري نجم186013

185دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي حمزة زغير194875

186دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكربالل رحيم عبدهللا343616

ر343426 187دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرامير علي عبدالحسير

غام رحيم عبدي12864 188دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكررصر

189دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرثامر مالك عباس496189

190دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرعبدالرضا عبدمسلم كاظم13266

191دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرقاسم جاسم محمد310451

192دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسن محسن كريم12849

193دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرحيدر نعيم عبدعلي13335

194دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسن حمودي عبدالزهرة185977

195دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد قاسم جابر12957

196دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرزيد محسن مهدي324310

197دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرفارس خليل عبداالمير321416

198دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكربهاء هاشم مهدي522499

199دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرعباس فاضل كاظم525546

 علي جياد310910
ر 200دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسنير

201دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد صالح احمد12843



202دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي صباح حسن12870

203إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرعقيل دحام مرهج12448

ر194886 204إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد جاسم شنير

205إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرمشتاق محمد صالح13549

206إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي احمد علي194849

207إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرسمير نعيم كاظم342420

ي عبادي186012
208إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرحكيم غنر

ي500265
209إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرزياد كاظم راضر

210إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد سمير جواد13675

ي245011
ر
211إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرحيدر عدنان الق

1ماجستير2عمار بن ياش 22653النجفذكرصالح مهدي عفلوك12863

2ماجستير2عمار بن ياش 22653النجفذكرسالم حمزة كاظم12861

 علي صاحب310914
ر 3ماجستير2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسير

4ماجستير2عمار بن ياش 22653النجفذكرسيف الدين مهند كاظم552543

5ماجستير2عمار بن ياش 22653النجفذكرمنتظر طالب عويز12945

6ماجستير2عمار بن ياش 22653النجفذكرسامر احمد نعمة443477

7دبلوم عالي2عمار بن ياش 22653النجفذكرمنتظر عبدالحسن عمران12832

8بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرهشام كامل حاجم12903

9بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكركرار جعفر حسن457041

10بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكررضا احمد عباس13718

11بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرزيد سالم عبدزيد13323

12بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرهاشم محمد كاظم552651

ر12428  علي عبدالحسير
ر 13بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسير

14بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي احمد صاحب13263

15بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمنتظر محمد ديلي342586

16بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكركرار سعدي عبدالزهرة310406

17بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد قاسم حمادي342532

18بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرانور فهد كاظم321317

 علي خلف343613
ر 19بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسنير

20بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكروليد محمد كاظم244959

21بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرباقر حسن مهدي517672

22بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي مرتضر عبدالواحد13212

23بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد رحيم مراد13344

اس عباس حمزة12929 24بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرني 

25بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرشذر خليل عباد443434

26بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرامير ابراهيم عبدالزهره13628

27بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرفضل هللا كاظم جي 12810

غام فارس محسن244983 28بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكررصر

29بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد فاهم عبدي194854

30بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرغازي نارص عبد194850

31بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرقضي محمد رضا13200

32بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرغانم جاسم محمد12871

33بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكريوسف محمد سلمان12894

34بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرميثم محمد جياد525718

ر كاظم13520 35بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكركرار حسير

36بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرسهيل معز يحنر12444

ي13557 37بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد حيدر راج 



38بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرامير فتخي عبود194843

39بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد كامل شيحان322723

40بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكررياض صبار عايد13324

41بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد عبدالزهرة جواد312799

42بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكروسام حمزة كاظم12901

43بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرامير جاسم كاظم343417

44بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحسن جالب محسن310334

45بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرصفاء طاهر سالم13293

46بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعالء شهاب محسن323593

ر343529  علي عبدالحسير
ر 47بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسنير

48بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكركريم نزار جواد13197

ر عباس312700 49بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي عبدالحسير

50بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرميثم حميد حسون322643

ي310346  شهيد حرن 
51بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمثنر

ي13350 52بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرامير جابر عرين 

غام رزاق جبار13286 53بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكررصر

54بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمود هاشم زينل12953

55بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمالك علي عبدالحسن321486

56بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي محمدعلي كاظم312713

ر310766 57بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعباس فاضل حسير

58بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكربالل جميل كريم310881

59بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكراثير نجم عبد12417

ر12856 60بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرزيد علي عبدالحسير

61بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي حسن جاسم13219

62بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرسجاد رزاق صاحب13516

ر هادي عبيد310917 63بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسير

 علي فالح310207
64بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمصطفر

65بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرسيف هالل زيدان323908

66بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي عبدالزهرة كاظم13572

67بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرزيد صاحب رزاق13513

68بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي خيط كاظم458632

ر علوان194891 69بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحازم محمدحسير

70بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي خضير نعمة552594

71بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي مالك جدران312711

ي كحط12427
72بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسن حسونر

ي حنتوش310826
73بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد راضر

74بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمنصور كريم ساجت322670

75بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكركرار هاتف رزاق12812

ر112662 76بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكراكرم علي حسير

77بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرذوالفقار رحيم عبدي12852

78بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمنتظر عماد عبد13523

79بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد سالم عبدزيد12822

80بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعالء هادي مسلم342460

ر محمد جبار310862 81بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرامير

 علي عباس322042
ر 82بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسير

83بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعبدالكاظم رزاق عبد310752

غام خليل حياوي112676 84بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكررصر



85بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد وليد داخل186042

ر13619 ر جليل حسير 86بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسير

87بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكركرار حيدر شاكر194851

ي عكل322078 88بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرانور صلن 

89بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد رياض عباس12834

ر فليح عبدالحسن322032 90بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسير

ر عالء هادي12851 91بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسير

92بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد اياد جساب312731

ر حيدر رزاق13360 93بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسير

94بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمنذر سالم عزيز458339

95بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد منير عباس12825

96بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكررسول جميل كريم310977

97بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكركرار خضير حنون13559

98بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرارشد عالوي عطية343398

ر517327 99بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد علي حسير

100بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحيدر هادي عبيد13615

101بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكركرار طالب جي 312723

102بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرسيف جواد عبدالكاظم12445

103بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد هاشم مهدي456762

ر13613 104بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرذوالفقار عالءالدين حسير

105بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعبدالرزاق احمد عبدالرزاق310757

106بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرادم جميل جفات517356

107بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد عبدالحسن مكي312739

108بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمسلم عقيل فرج12826

ي324086 109بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرسجاد شهيد حرن 

110بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرسجاد احمد نعمة342371

111بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمسلم عبداالمير محمد342557

112بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرانور عدنان عبد12846

113بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرزيد فاضل عاشور13322

114بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرسعد يحنر شهيد12442

115بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرامجد شحان لفته13708

116بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكروليد خالد طالب12898

117بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمنتظر يحنر ثعبان552604

118بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعباس محمد علوان342627

119بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكروليد توفيق حافظ309637

120بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد محمود جاسم342573

ر جعفر محمد13620 121بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسير

122بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي جاسم حسن310571

123بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرانمار حليم نارص243813

124بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرهشام حمزة كاظم12905

125بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرياش وليد سامي244932

ي عبدمسلم فاضل12835
126بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمدتف 

ر310908 127بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسن عبدالكريم عبدالحسير

ي كحط13341
128بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد حسونر

129بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكراحسان صبار كشيش312778

130بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرميثم درويش عداي457459

131بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي جاسم محمد13593



 علي جياد12947
132بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمصطفر

133بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرزيد محمد عبد13608

ي موس13622
ر
134بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكربهاء صاق

135بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكركرار صاحب حسن323183

 احمد علي244975
136بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمصطفر

137بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحيدر عبد مجارح13338

138بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعمار جبار كشاش310488

139بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمقداد جبار محمد194856

140بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرحيدر محمد ناهي310953

141بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي حسن علي443331

 علي13609
ر 142بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرزيد حسير

143بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرنصير موكب نجم552611

144بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمصطفر عماد عبد457137

145بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرلقمان هاشم زينل13724

146بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرسمير عبود نور13600

147بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد عائد زنيهر13665

148بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد جعفر حسن457070

 حميد حولي243650
149بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرمصطفر

150دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكراسماعيل ابراهيم غالب456207

151دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسن هادي عبيد13359

152دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي حسن عبد هللا12449

ر12960 153دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد فاضل حسير

154دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي عكلة عباس312705

155دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرعالء فهد كاظم323556

156دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرانور غسان حمزة517661

157دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد كريم طعمة13345

158دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرقحطان عدنان عليوي12836

159دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي محسن مهدي310504

160دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي فارس دخيل13217

161دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكركرار كاظم طاهر322003

162دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرمصطفر قاسم حميد186023

163دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي جاسم عباس243697

164دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي حسون محمد525549

165دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد قاسم حميد12418

166دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد سالم عبدزيد12842

ر12813 167دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكركريم علي حسير

168دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرمسلم جواد كريم310231

169دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد جعفر حسن456810

170دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد خالد صباح14738

ر محمود وحيد194892 171دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسير

172دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكررياض عبدمسلم مهدي443512

173دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرامير عالوي كريم310860

ر292887 174دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرسعد علي حسير

175دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرمهدي صالح جاسم310167

176دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرمسلم عقيل عطية194867

177إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرعباس عالء منذر310773

ر458619 178إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكركرار راهي حمير



ر13616 179إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرحيدر احمد حسير

180إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرحيدر عباس فاضل13617

181إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكركرار حيدر رزاق312718

182إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد مهدي دعبول13556

183إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرعباس سعيد حمزة13699

184إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكركرار عباس عبدالمهدي525564

185إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرزيد محمد ناهي13607

ر رحيم عبدالكاظم312853 186إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسير

187إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكررضا داخل حسن53175

188إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي محمد بدر12451

189إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرقاسم عباس متعب13203

 علي فاضل13362
ر 190إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسير

191إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرزينالعابن كريم يحنر13321

ر321995 192إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرمسلم ماهر عبدالحسير

ر كاظم13546  ياسير
193إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرمصطفر

194إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرمهدي عبدهللا طالس310106

195إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرمؤمل الدين فاضل عباس457207

196إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرمقتدى صاحب رزاق13522

197إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرقاسم حامد عبد13564

198إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرمهدي محمود جاسم243571

 كاظم محمدعلي518217
ر 199إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسير

200إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرعباس فليح حسن12447

201إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرليث حيدر رزاق323067

202إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرعبدهللا سعد مهدي194834

203إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكركرار خالد جاري322009

204إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكروليد نارص محسن12897

205إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرامير سمير جواد312829

206إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي محمد صبار342469

207إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرايمن حسن هادي12423

208إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي رعد موير525553

209إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرقاسم عبدالرسول خطار12811

210إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد بدر كريم312770

211إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرمرتضر شحان حسن12949

ي معيوف552576
ر
212إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرصالح صاق

213إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي باسم جبار13259

214إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسن فراس حسن458665

215إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرامير شاكر جابر194889

216إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرسجاد سعيد كاظم503182

ر فاضل185961 217إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي حسير

218إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكروارث ترتيب عبد457350

219إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرحيدر نذير محمد518244

220إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي فاهم عبدي13215

ر عجيل13195 221إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرمثيل حسير

222إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكركاظم محمد عبد13560

223إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد عزيز كريم12823

224إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي كامل شيحان323387

225إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرسجاد عالوي عطية342378



226إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد كريم هادي312807

227إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرمصطفر واصف زاهر194831

228إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكركرار فاضل مالك525566

229إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرعواد غانم هنون13209

230إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرسجاد مقداد حسون13306

231إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرعزالدين كريم يحنر194876

232إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرامير ثامر لطيف342677

233إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرفاضل عباس صبار15135

 علي يحنر13743
ر 234إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسنير

ي عكل342601 235إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكراسعد صلن 

236إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرازهر رافد رحيم521832

237إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرمنتظر حسن علي458476

238إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرحيدر محمد جاسم312866

239إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرحيدر فاضل مالك12430

240إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرامير باسم حمزة194844

241إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرمرتضر حاكم عبد13796

ر13548  عبدالكريم حسير
242إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرمصطفر

243إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي جاسم يوسف13592

 خضير ابراهيم12827
244إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرمصطفر

245إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرزمن يحنر رحيم12436

246إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد محسن عباس12824

247إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي طالب حمزة312698

248إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرزيد محمد خشاف118391

ر محمد525550 249إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي حسير

250إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمود جميل رهيف458551

251إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرسجاد صاحب مالك12440

252إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرالحسن ظاهر عمران456151

ر نعمة جي 13533 253إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسير

ي عباس متعب12830
254إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرهانر

ر13532 255إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرامير احمد حسير

ر فليح12420 256إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرامير حسير

257إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكراحمد سلمان عبيد13681

258إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسن مظلوم متعب12850

259إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرسالم رحيم فضالة12443

260إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرحيدر حميد عبداالمير13339

261إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرذوالفقار اسعد عبود13332

262إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد ليث احمد244943

غام جواد شاكر13287 263إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكررصر

264إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمد رضا رمضان13538

ي عقيل عطية12911
265إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرهانر

266إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي عباس محسن323415

267إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرمسلم صاحب كاظم312747

ر موس12951 268إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرمرتضر حسير

269إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرمحمدباقر فاضل عاشور12954

 محمد ديلي322779
270إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرمرتضر

271إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكركاظم حسن موس13562

ر محمود جاسم343543 272إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرحسير



273إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرمقداد فاضل عباس312760

274دبلوم عالي2عمار بن ياش 22653النجفذكرمهند قحطان كاظم13531

ي محمدعلي443356
275بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفذكرعالء ماضر

ر12829 276دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرمهدي صاحب عبدالحسير

277دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرفارس كريم نارص13207

278دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرحيدر عكلة عباس13336

279دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكررائد فاضل كاظم522067

280دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرمهدي صاحب عبد321544

281دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرعلي عامر شاكر13573

ش12439 282دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرزيد خلف عجير

283دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرحيدر نعمة جدوع13510

284دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرنصير كاظم جي 12927

285دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفذكرماجد عبد عباس13196

286إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرعدنان حمودي عبداالمير12868

287إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفذكرعبداالمير جالوي مطر13270

ليل مكي عبيد186033
1دكتوراه2عمار بن ياش 22653النجفأننى

2ماجستير2عمار بن ياش 22653النجفأننىندى حسن عبدهللا322515

3دبلوم عالي2عمار بن ياش 22653النجفأننىحمدية عودة حسن186015

4بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىايمان عزيز ظاهر13353

5بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىاسيل باسل محمد194887

6بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىنعيمة عطاهللا كريم194864

7بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىكفاح احمد مرعب194853

8بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىجنان عبدالكاظم احمد13507

9بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىايمان عبد عطية555629

ر سعيد185966 10بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىنجيحة عبدالحسير

11بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىاسيا رمضان عليان245040

12بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىلمياء عبدالواحد احمد342487

13بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىاحالم فليح عبد13340

14بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىرفيف طالب صالح310983

15بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىزينب مسلم محمد311008

16بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىحميدة يوسف عبد245013

17بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىبيادر عبدالمجيد جواد310892

خديجة تركي عطية13334
18بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننى

19بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىراجحه كاظم خلف13612

20بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىناجحة عيىس عبد525579

21بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىازهار جميل اسماعيل186018

22بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىزينب خضير عبدعلي12857

حميده ابراهيم علي310922
23بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننى

ر13521 24بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىلقاء عزيز عبدالحسير

25بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىمهابات حاكم عبد12831

26بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىزينب عادل صاحب342364

27بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىمها كاظم شنشول321519

28بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىتضامن زيدان خلف517705

29بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىشيماء عبدهللا طالس310794

30بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىزهراء جاسم محمد309622

31بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىرشا غانم جاسم13328

ر322553 32بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىنادية موجد امير



33بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىتحرير عبدالحميد جاسم194833

34بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىافراح عبدزيد مسير245047

35بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىاشاء رشيد عبدالمحسن310839

36بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىعذراء عليوي فاضل343275

37بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىميساء صاحب عبد13192

38بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىخمائل محسن نجم185964

39بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىرحاب عبدالكريم محمد343638

ر جواد عبدمسلم321624 40بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىهيلير

41بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىحميدة كاظم عبدالحسن310926

42بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىشهالء خضير عباس310805

43بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىهبة رحيم سعيد522646

44بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىزهراء سمير داخل310990

45بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىرسل كريم جهادي12855

46بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىمرفت خالد احمد194855

47بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىشهلة جاسم محمد518793

ي13526
48بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىنور عدنان هانر

49بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىرسل رياض عباس194832

50بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىندى محمد عبيد309895

51بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىايناس ستار محمد310876

52بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىاسيل هاتف تاية312825

اسماء سالم علي517376
53بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننى

54بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىانتظار تكليف عبود12421

55بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىنور حميد هادي347937

ر186036 56بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىشيماء عالءالدين حسير

57بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىرويدة سلمان جبار13536

58بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىليل محمد جاسم322000

59بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىهبة حمزة كاظم244951

60بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىزهور محمد جاسم310995

61دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىرجاء رسول مغيض343217

62دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىزهراء عباس مجهول185959

63دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىنادية عبدالخضر فرحان12932

ر310970 64دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىذكرى منعم عبدالحسير

ر دحام552674 65دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىفاطمة حسير

66دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىفريدة خدامراد يارمراد13519

67دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىابتسام خضير عبيس194847

68دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىافراح جاسور مرزوق13349

69دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىحال حامد عباس194893

70دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىعلياء رحمان هادي443313

71دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىخلود محسن عبد343232

72دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىزمن حمزه كاظم552656

73دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىايناس اياد عبداليمة399799

وز321688 74دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىزينب علي فير

ي خلف194878 75دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىسناء ناج 

76دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىزهراء محمد عبداالمير112423

نعمة عبدعلي هادي309840
77دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننى

78دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىمكية عبدياش كاظم194955

79دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىسوسن شهاب محسن13598



80دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىفاطمة عامر نافع310459

ر309861 81دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىنرسين حسن عبدالحسير

82دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىنجاح كريم عباس13543

ر مري  هج185971 83إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىجنان حسير

84إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىحنان محمود عبدالزهرة443595

85إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىافراح فليح حسن343407

ي نافع245032 86إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىانوار ناج 

1ماجستير2عمار بن ياش 22653النجفأننىاسماء حميد عبدزيد13634

2ماجستير2عمار بن ياش 22653النجفأننىنور حيدر عطية525581

3بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىسخ  خضير عبدالعالي13517

4بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىهبة هالل زيدان322294

5بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىرحاب مهدي صالح12854

6بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىنورس جاسم عباس309793

7بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىيرسى نعيم عمران194838

8بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىايمان محسن موس310869

ر12429 9بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىحوراء عالوي حسير

10بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىمريم سالم حميد499977

11بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىحوراء حميد عبدزيد13618

12بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىسىه عادل جاسم12862

13بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىرؤى محمد كاظم13734

14بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىرسل عالء عبدالرسول13331

15بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىغسق جبار جوده12452

16بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىحوراء منجد عبدالرسول518236

17بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىزينب حسن عبدهللا311005

اسيل قاسم علي186039
18بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننى

ر عبدالحسن عباس185973 19بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىام البنير

20بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىرغد عايد عبد310979

21بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىشهالء هالل حنون13299

22بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىزهراء احمد صاحب194882

23بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىزهراء جميل توفيق310984

24بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىمريم شالكة صالح12833

25بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىشى محمد عبد13518

26بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىعلياء رائد محمدرضا112679

27بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىنورة عبدالزهرة فلفل12913

28بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىهبة رزاق عبدزيد194857

29بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىزينب جاسم جابر310998

30بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىغفران مهدي صالح12874

31بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىهدى ذيبان عباس12907

هدى حامد علي194863
32بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننى

33بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىاكرام عبدالوهاب جبار310817

34بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىسخ  محمد عبدالزهرة342655

35بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىوفاء رحيم هاشم12899

سارة جليل علي13602
36بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننى

37بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىفضاء محسن مالك12455

38بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىزينب رزاق جبار13604

39بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىهبة محمد خليل309754

40بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىكوثر كاظم عودة310376



41بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىدعاء عبدالكاظم محسن443565

ر نصيف13527 42بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىنور معير

43بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىرقية عدنان فليح522063

44بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىلقاء رزاق متعب194871

45بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىزينب حازم حسن311001

ر نصيف13539 46بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىهدى معير

اثار حسن علي343305
47بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننى

48بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىسوسن جواد عبدمسلم13310

ر تسجيل كاظم310886 49بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىبنير

50بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىنضال هيكل جمعة12924

51بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىزينب جواد عبدمسلم13606

52بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىنباء مالك جدران13712

53بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىاسيل سالم كامل12419

54بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىايمان حميد صالح13352

55بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىورود جاسم عباس309669

56بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىعذراء جواد جساب310641

57بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىجنان مهدي يوسف194861

58بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىزهراء صادق جعفر12437

59بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىشذى كاظم محمود194877

60بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىاشاء جعفر حسن456730

افراح علي عطوش443649
61بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننى

62بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىاخالص حمود شاكر312819

زينة جليل عبدعلي194880
63بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننى

64بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىاساء خبط كاظم458645

ر احمد صاحب312684 65بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىبنير

66بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىزمن صاحب فليفل12435

67بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىايالف رياض عباس13351

68بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىسكينة جعفر حسن443454

69بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىحوراء محمد جاسم310951

علي342433 70بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىشهد حمزة مير

71بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىنرسين جواد عبدمسلم13542

مروة قاسم علي186029
72بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننى

73بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىاسماء جاسم محمد310846

ر رياض عبدالرضا13355 74بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىبنير

75بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىمناهل عمران موس13364

76بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىقمر حيدر عبدالجواد323252

77بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىدعاء رحيم هاشم13692

78بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىاخالص جواد عبدالكاظم13637

79بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىرشا وميض فارس443525

80بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىنجالء عامر نافع309910

81بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىضفاف عماد رجب13595

82بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىنرسين ليث عودة194837

83بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىغدير قاسم حسن310470

ر عقيل عبد194841 84بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىبنير

85بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىاالء محسن موس310858

86بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىديانا شاكر جابر194866

87بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىحنان جاسم حسن310928



88بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىسارة عبدالزهرة فلفل13314

89بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىشهد عقيل كاظم13597

90بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىسماح حمزة طرطوش194952

91بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىنور عادل شنان12918

ر وادي13610 92بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىزهراء حسير

93بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىهدى نافع سعد343286

94بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىمريم عباس شحان457125

95بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىدنيا هادي اسود112667

ر كاظم310944 96بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىحوراء حسير

97بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىصابرين محمود جاسم186035

ي غفار309766
98بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىهبة غنر

99دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىعذراء محمد جاسم323699

ر عبدهللا312690 100دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىعال حسير

101دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىزينة رحيم مطر324165

102دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىميعاد جواد جساب310024

103دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىتمارة هاشم مهدي517767

104دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىاشاء رزاق متعب13363

105دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىهاجر اياد عبدالسادة440907

106دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىجمانة عبدالكاظم عباس310894

107دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىرقية فاهم عبدي185960

108دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىنمارق جواد جساب309824

109دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىنجاة حاتم كريم13544

110دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىلبنر ماجد نواف194872

ر343649 111دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىرسل توفيق عبدالحسير

112دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىمريم شحان لفته13554

113دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىجوان رحيم مطر343497

114دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىافراح حمزة طرطوش194948

115دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىرويدة سوادي جي 12433

116دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىزينب كامل محمود243752

رؤى قاسم علي185981
117إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننى

118إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىزينب عباس متعب13316

ر حسن هويدي186014 119إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىحنير

120إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىنور محمد ناهي309809

121إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىاية تموز زغير13686

ي12853 122إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىرباب جابر ناج 

123إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىرسل محمد سعد458746

124إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىنبا عدي نعمة112686

125إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىزهراء باقر جاسم343641

126إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىاسماء محمد رضا13347

127إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىنورالهدى فريد كريم13541

128إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىزهراء حاكم عبد552532

ر عواد مالك12425 129إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىبنير

130إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىاية امير مضر12422

131إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىفاطمة فاضل مالك12453

132إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىرقية عبدالرسول خطار12432

133إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىزهراء احمد جاسم194883

ر12876 134إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىفاطمة محمد حسير



135إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىنور هالل حنون12916

ر قاسم حسن13356 136إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىبنير

137إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىديار عقيل عبدهللا458695

138إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىرقية سعد عبد13326

ر عزيز كريم12424 139إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىبنير

رسل فؤاد علي13329
140إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننى

141إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىايمان شحان لفته343622

142إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىمريم حاكم عبد552597

143إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىسخ  حسن هادي13603

144إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىحوراء ثامر صلبنر312860

145إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىتمارة مهدي صاحب243790

146إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىمنتىه شحان لفته12943

147إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىزهراء حيدر عبدالجواد343654

148إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىحوراء جميل توفيق343556

149إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىانعام عبدالمحسن جبار312839

150إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىيرسى حامد عبد54332

151إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىفضاء حسن عباس12454

152إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىسخ  مهند هالل12441

ي12860
153إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىزينب علي راضر

154إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىزهراء عقيل عبد13805

155إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىرقية محمود جاسم13325

156إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىخديجة رحيم كامل343624

157إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىزهراء حمزة حسن13537

158إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىزينب صالح حسن13317

159إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىايات رزاق جبار194842

160إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىنور حسن نهير552608

161إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىصفا محمد شعالن13294

162إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىزينب شمران حمزة443493

ى شاكر موس13624 163إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىبرسر

164إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىغفران عزيز كريم12873

165إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىعذراء حمود شاكر456847

166إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىرقية عماد كاظم118588

167إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىرانيا محمد مجيد343631

168إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىزينب صباح داخل12858

زهراء كريم مكي12438
169إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننى

170إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىزهراء عبدالمنعم خراطة194881

171إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىفاطمة صباح داخل12875

ر نصيف13535 172إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىحوراء معير

ر امير186038 173إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىزهراء حسير

ر310887 ر حسير ر حسير 174إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىبنير

175إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىدنيا جاسم عبد13333

176إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىطيبة حيدر عبدالجواد342441

177إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىمروة عالوي جواد194868

ي12921
178إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىنور حكيم غنر

179إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىهدى محمد هادي458173

180إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىرسل عباس عليوي12431

فاطمة علي الوي13565
181إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننى



صفا قاسم علي185978
182إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننى

183إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىمنار عايد عبد310185

184بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىاحالم جبار كشيش312784

185بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىبان نعمة ياش342645

هناء حميد مكي321573
186بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننى

187بكالوريوس2عمار بن ياش 22653النجفأننىساهرة جاسم عباس311011

188دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىجنان حسن كريم12426

189دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىحال محمد عبد518230

190دبلوم2عمار بن ياش 22653النجفأننىمشتاقة علوان داغر12948

ى نوماس عليوي13354 191إعدادية2عمار بن ياش 22653النجفأننىبرسر

1بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرتركي عبدالزهرة عبدالعباس561448

2بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرطعمة عبيد عبدنور272372

3بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرعلي جابر ابوصكب19827

4بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرنعمان عبود عبدالخضر21359

5بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرعلي خنياب رحيم20039

ر19617 6بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرماجد كامل عبدالحسير

7بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكررعد اسماعيل سوادي19641

8بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرسمير عباس سلطان19843

9بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكراحمد شاكر حاكم272353

10بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرناجح اعظيم جبار280783

11بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرحيدر نجاح عبد279465

12بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكررائد فائز عبدالعظيم22479

13بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرهيثم وادي جعاز20243

14بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرعلي برهان عطية21733

15بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرمحمد عبيد عواد21845

16بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكراحمد منهل جاسم21432

17بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرعبدالحسن يوسف حميد272436

18بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرعايد عزيز طراد19815

19بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرستار جبار جواد20012

20بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرفارس جواد كاظم19872

21بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرطالب عباس عبدهللا20024

22بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرعادل مزعل عسل272359

 علي عبد129159
ر 23بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرحسنير

24بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرامير عبد محمد21492

25بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرخالد وحيد حمزة99110

ر سعيد محمد272365 26بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرحسير

27بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرعباس محسن عبود516655

28بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكررافت جواد كاظم90801

ر534149 29بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرفؤاد عبدالزهرة حسير

 علي عبدالسيد444316
30بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرمصطفر

31بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرمصطفر منهل جاسم445213

ر129814 32بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكررسول علي عبدالحسير

33بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرعادل جواد كاظم272447

34بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرمصطفر فارس عطشان272392

35بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرهاشم فاضل مهدي20212

36بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرعلي جبار عبدالرضا283927

37بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرعالء مهدي كاظم439185



 علي مهدي316903
ر 38بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرحسير

39دبلوم2المشخاب32658النجفذكرعبدالكاظم محمد جعفر19832

40دبلوم2المشخاب32658النجفذكرناظم عبدالعظيم كاظم21337

41دبلوم2المشخاب32658النجفذكرعالء عبدالهادي عبدالزهرة21938

42دبلوم2المشخاب32658النجفذكرسفير عبدالخالق جبار98383

43دبلوم2المشخاب32658النجفذكرحمزة صاحب حمزة22486

44دبلوم2المشخاب32658النجفذكرجواد كاظم كريم316993

45دبلوم2المشخاب32658النجفذكرسعيد هاتف عبد313983

ر فاضل محسن22430 46دبلوم2المشخاب32658النجفذكرحسير

47دبلوم2المشخاب32658النجفذكرجبار ضاجي باغي21648

ر مدلول محمد99156 48دبلوم2المشخاب32658النجفذكرحسير

49دبلوم2المشخاب32658النجفذكرنوماس كحيط عباس516302

50دبلوم2المشخاب32658النجفذكركريم عباس صيهود530240

51دبلوم2المشخاب32658النجفذكرعالء عبد محمد22026

52دبلوم2المشخاب32658النجفذكرحيدر عبدالكاظم سماوي19955

53دبلوم2المشخاب32658النجفذكرنعيم عبدالحمزة داهي21893

54دبلوم2المشخاب32658النجفذكرحيدر عبدالهادي عباس22447

55دبلوم2المشخاب32658النجفذكرفارس ساجت كاظم19883

56دبلوم2المشخاب32658النجفذكرسمير كريم سعد21688

57دبلوم2المشخاب32658النجفذكرعلي عبدالهادي كريم22077

58دبلوم2المشخاب32658النجفذكرمهدي حسن مهدي98852

59دبلوم2المشخاب32658النجفذكراثير عبداالمير جليل22305

60دبلوم2المشخاب32658النجفذكرصكبان كاظم نعمة444989

ر19822 61دبلوم2المشخاب32658النجفذكرعلي نجاح عبدالحسير

62دبلوم2المشخاب32658النجفذكرعدنان عبد محمد21959

63دبلوم2المشخاب32658النجفذكررؤوف عبد الحمزه داهي20488

ر عبدالرضا رصي    ع317006 64دبلوم2المشخاب32658النجفذكرحسير

65دبلوم2المشخاب32658النجفذكركرار ثامر جبار98201

ي عبادي272383
ر
66دبلوم2المشخاب32658النجفذكراديب شاق

67دبلوم2المشخاب32658النجفذكرحسن اسماعيل جاسم22437

68دبلوم2المشخاب32658النجفذكرحيدر محمد علي314015

69دبلوم2المشخاب32658النجفذكرسليم شكري اسماعيل98328

70دبلوم2المشخاب32658النجفذكراحمد كمال حميد22359

71إعدادية2المشخاب32658النجفذكرعلي حسن طاهر316858

72إعدادية2المشخاب32658النجفذكرحيدر حسن جبار19648

1ماجستير2المشخاب32658النجفذكرمحمد صاحب عبدزيد281128

ر ظاهر عايز89067 2ماجستير2المشخاب32658النجفذكرحسير

ر مراد فليح99134 3ماجستير2المشخاب32658النجفذكرحسير

4دبلوم عالي2المشخاب32658النجفذكركرار محمد حسن128439

غام محمد حسن128393 5دبلوم عالي2المشخاب32658النجفذكررصر

6بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرمحمد علي عبد الجواد21155

7بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرياش علي درويش22204

8بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرسيف شهيد حاجم20407

9بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرحيدر عايد صاحب99124

10بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرمحمد علي حميد21833

11بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكراكرم جمال رشيد444271

12بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرعلي عبدالكاظم محمد282262



13بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرسجاد رزاق حميد22175

ر كاظم98249 14بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرعبدالرضا ياسير

15بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرمحمد ماجد عبدالعظيم88710

16بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرعلي موس صيهود22005

17بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرعمار حيدر عباس20044

18بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرضمير علي سلمان344851

19بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرعلي امان جواد21718

20بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرامير فالح يحنر516333

21بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرستار حيدر عباس20019

22بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرمحمدعلي عبدالرضا مسلم280987

23بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكروائل عبدالهادي عاجل316799

24بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرياش فاهم جياد19860

25بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرطاهر جودي غالب22084

26بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرياش كريم عسكر21916

27بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرمنتظر كاظم عبدالعالي20986

28بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرمحمد صاحب شاطي98182

29بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرفالح حسن هادي278669

30بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرمسلم عادل عبداالمير263234

31بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرمحمد سعد عبدالرضا19686

32بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرعبدالهادي عبدالكاظم عزيز22061

33بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرهيثم فارس حميد21383

34بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرمرتضر ناظم محمد20121

35بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرنعمة صالح شمران21313

ي20883 36بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكركاظم طالب عبدالنن 

37بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكراسعد سالم عبدالحمزة20657

38بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرمحمد عبدالعظيم مدلول21102

39بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرمحمد حمزة عبدالعباس20962

ر22379 40بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكراحمد ابراهيم مفي 

41بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرمصطفر جودي غالب21199

 علي عبدالسيد89145
ر 42بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرحسير

43بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكراحمد كاظم امحان517064

ر كاظم516501 44بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرسمير حسير

45بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرعقيل جميل عبد21928

46بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكراحمد كاظم عبدالعالي22389

47بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكررئاب جبار عبدالزهرة22471

48بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرمحمد عبدالزهرة كاظم21869

49بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرامجد عبدالزهرة كاظم21446

ر كاظم20576 50بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرحامد ياسير

ر278755 51بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرحسن نارص حسير

52بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكروسام مالك مهدي264942

53بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرمصطفر عماد شاكر279555

54بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرمحمد رعد عبدالرضا20319

ر22474 ي عبدهللا عبدالحسير
55بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرراضر

ر عبود22067 56بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرعلي عبدالحسير

57بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكررضا رزاق فليح20529

58بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرخالد عبدالكاظم عزيز22467

59بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكركاظم عبدالرضا عبداالمير20919



60بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكركرار صباح مهدي19923

61بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرعلي طالب عيدان21790

62بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرنصير عبدمسلم عباس21903

63بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرمحمد جاسم مطر21188

64بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكررائد هادي كاظم22477

65بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرصادق عبدالحمزة داهي444372

66بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرحسن باسم عبدالسادة19951

67بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرازهر محمد صباح21453

68بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرعلي صبار محمود22264

ر19995 69بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرامير علي عبدالحسير

70بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرمحمد مراد فليح19930

71بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرحسن مراد فليح19960

72بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرباسل عبيس مدفون20629

73بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرعلي محمد ساهي283904

ر صباح مهدي19947 74بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرحسير

75بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرولي كريم منصور19591

76بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرحسن احمد هادي282148

ر حسن فاضل345484 77بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرحسير

78بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرماهر حميد مجيد21258

79بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرظالل سامي مراد516999

80بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرعلي حيدر فاخر263415

81بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرعلي كاظم عبدالعظيم20812

ر جاسم محيميد444792 82بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرحسير

83بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرمحمد عبدهللا خضي 20949

84دبلوم2المشخاب32658النجفذكرفائز طالب عبيس20203

85دبلوم2المشخاب32658النجفذكرمازن احمد نعمة21014

86دبلوم2المشخاب32658النجفذكرانور عباس علوان20003

87دبلوم2المشخاب32658النجفذكرمصطفر فاضل مدلول98160

ي129836 88دبلوم2المشخاب32658النجفذكرهيثم سمير عبدالنن 

89دبلوم2المشخاب32658النجفذكرمحمد حسن عبدالرضا272444

90دبلوم2المشخاب32658النجفذكررسول منهل جاسم19946

265429
 
91دبلوم2المشخاب32658النجفذكرمرتضر منصور برق

92دبلوم2المشخاب32658النجفذكرمناف كاظم جليل21069

93دبلوم2المشخاب32658النجفذكرمحمد اياد عبدالعباس21121

ر كريم مهدي89218 94دبلوم2المشخاب32658النجفذكرحسير

95دبلوم2المشخاب32658النجفذكرامجد فالح كاظم19656

ر20636 96دبلوم2المشخاب32658النجفذكربالسم عبدالعالي عبدالحسير

97دبلوم2المشخاب32658النجفذكرمصطفر رعد موس20282

98دبلوم2المشخاب32658النجفذكرامجد جاسم ابوالهيل22308

99دبلوم2المشخاب32658النجفذكرياش عبدالجواد جليل17369

100دبلوم2المشخاب32658النجفذكرصادق نعمة حسن20400

101دبلوم2المشخاب32658النجفذكرحسن عبدهللا خضير22409

102دبلوم2المشخاب32658النجفذكرسعد رعد عذاب22157

103دبلوم2المشخاب32658النجفذكرقمر مهدي عيىس20173

104دبلوم2المشخاب32658النجفذكرسعيد حسون عبدالرضا98998

ي444917
 
105إعدادية2المشخاب32658النجفذكرمصطفر منصور برق

106إعدادية2المشخاب32658النجفذكرمحمد رسول مهدي317066



107إعدادية2المشخاب32658النجفذكرمسلم عايد عبدهللا95576

ر دفاع علوان20807 108إعدادية2المشخاب32658النجفذكرحسير

109إعدادية2المشخاب32658النجفذكراحمد علي عبدالسيد317154

110إعدادية2المشخاب32658النجفذكركرار كاظم عبدالعظيم20857

ي22460
ر
111إعدادية2المشخاب32658النجفذكرحيدر سليم صاق

112إعدادية2المشخاب32658النجفذكرحيدر جابر كامل264713

113إعدادية2المشخاب32658النجفذكرحسن شي  ابراهيم99168

114إعدادية2المشخاب32658النجفذكرقاسم محسن جهاد88563

ر خالد وحيد86051 115إعدادية2المشخاب32658النجفذكرحسير

116إعدادية2المشخاب32658النجفذكرياش فاضل مهدي21412

117إعدادية2المشخاب32658النجفذكرعلي جابر كامل20538

ر عبدالعظيم مدلول317115 118إعدادية2المشخاب32658النجفذكرحسير

119إعدادية2المشخاب32658النجفذكراحمد باسم طارق86030

يف عبدالحمزة صالح22121 120إعدادية2المشخاب32658النجفذكرشر

ي عبدالهادي كريم21074
121إعدادية2المشخاب32658النجفذكرمحمدتف 

122إعدادية2المشخاب32658النجفذكرغيث محمد حسن517053

123إعدادية2المشخاب32658النجفذكرسيف حسن موس91793

124إعدادية2المشخاب32658النجفذكرعباس محسن مخي517017

125إعدادية2المشخاب32658النجفذكرعلي مجيد علي22043

126إعدادية2المشخاب32658النجفذكراحمد جميل مهدي22365

127إعدادية2المشخاب32658النجفذكرعلي جاسم مطر317096

128إعدادية2المشخاب32658النجفذكرمثنر شهاب عبداليمة94815

129إعدادية2المشخاب32658النجفذكرعباس فاضل عبد544270

ر عبدهللا129415 130إعدادية2المشخاب32658النجفذكراسامة عبدالحسير

131إعدادية2المشخاب32658النجفذكرحارث عباس عبد22457

132إعدادية2المشخاب32658النجفذكرخضير عباس حسن21669

133إعدادية2المشخاب32658النجفذكرثامر حسن جاسم20621

134إعدادية2المشخاب32658النجفذكرسجاد مالك كاظم22300

135إعدادية2المشخاب32658النجفذكرمحمد حميد مجيد21858

136إعدادية2المشخاب32658النجفذكراحمد عارف عرزال21503

137إعدادية2المشخاب32658النجفذكرمصطفر عبدالعباس فارس21297

138إعدادية2المشخاب32658النجفذكرنصير عزيز جودة98145

139إعدادية2المشخاب32658النجفذكرمحمد عالء حاكم444726

140إعدادية2المشخاب32658النجفذكرسيف علي غالب444337

ر محسن عمران22419 141إعدادية2المشخاب32658النجفذكرحسير

ر عالء حاكم265172 142إعدادية2المشخاب32658النجفذكرحسير

143إعدادية2المشخاب32658النجفذكرمحمد عبدالرضا مخي445275

144إعدادية2المشخاب32658النجفذكرحسن عبداليمة حنظل22451

145إعدادية2المشخاب32658النجفذكرعلي نجاح فاضل21761

146إعدادية2المشخاب32658النجفذكرسعدي صباح مهدي22283

ي278160
ر
ر صاق 147إعدادية2المشخاب32658النجفذكراحمد معير

148إعدادية2المشخاب32658النجفذكررسول عبدالجواد محمد316885

149إعدادية2المشخاب32658النجفذكرعباس فارس حميد445179

150إعدادية2المشخاب32658النجفذكرحكيم حاتم عرزال21547

151إعدادية2المشخاب32658النجفذكرمحمد عبدعلي جهادي444811

152إعدادية2المشخاب32658النجفذكرمسلم عقيل محمد21168

153إعدادية2المشخاب32658النجفذكرميثم جهاد نور88457



ر عبدهللا17396 154إعدادية2المشخاب32658النجفذكرعامر عبدالحسير

ر شي  ابراهيم88869 155إعدادية2المشخاب32658النجفذكرحسير

156إعدادية2المشخاب32658النجفذكراكرم محمد صباح22335

157إعدادية2المشخاب32658النجفذكرحافظ موس محمد516961

158إعدادية2المشخاب32658النجفذكرغيث علي حميد20782

ر كاظم21038 159إعدادية2المشخاب32658النجفذكرموس حسير

ر281074 160إعدادية2المشخاب32658النجفذكرعباس محمد حسير

161إعدادية2المشخاب32658النجفذكرحسام عبدالمهدي كاظم22414

162إعدادية2المشخاب32658النجفذكرمصطفر جواد عبدالسادة22217

ر طالب محسن22462 163إعدادية2المشخاب32658النجفذكرحسير

164إعدادية2المشخاب32658النجفذكرياش معمر جواد278801

165إعدادية2المشخاب32658النجفذكرعباس طارق حبيب21782

166إعدادية2المشخاب32658النجفذكرمرتضر حيدر يوسف95408

ر129828 167إعدادية2المشخاب32658النجفذكرمنتظر علي عبدالحسير

168إعدادية2المشخاب32658النجفذكراحمد سجاد شمران263361

169إعدادية2المشخاب32658النجفذكرمحمد شي  ابراهيم544143

170إعدادية2المشخاب32658النجفذكرباقر عباس نعمة22397

 عبدعلي279662
171إعدادية2المشخاب32658النجفذكرمجتن  مضر

172إعدادية2المشخاب32658النجفذكرضياء سامي مراد20378

173إعدادية2المشخاب32658النجفذكرفراس فاضل عبدالرضا94528

174إعدادية2المشخاب32658النجفذكرعبداالمير جاسم محسن21751

175إعدادية2المشخاب32658النجفذكرعلي عبدالحسن جاسم263444

176إعدادية2المشخاب32658النجفذكرعباس عبدالزهرة كاظم21777

177إعدادية2المشخاب32658النجفذكرمرتضر عقيل محمد19712

ر516669  علي عبدالحسير
ر 178إعدادية2المشخاب32658النجفذكرمعير

179إعدادية2المشخاب32658النجفذكرعلي زهير علي128777

180إعدادية2المشخاب32658النجفذكرمرتضر رعد موس20341

181إعدادية2المشخاب32658النجفذكرمحمد نجم عبدهللا21813

182إعدادية2المشخاب32658النجفذكرقضي هادي صاحب19909

183إعدادية2المشخاب32658النجفذكرزيد حسن موس283322

184إعدادية2المشخاب32658النجفذكرحيدر كريم عبد زيد22443

185إعدادية2المشخاب32658النجفذكرمحمد مظر عبدعلي279580

غام لطيف خضر317290 186إعدادية2المشخاب32658النجفذكررصر

187إعدادية2المشخاب32658النجفذكرحيدر رياض عبداالمير516360

188إعدادية2المشخاب32658النجفذكرهاشم محسن مخي516623

189بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكراحمد عبيد عبدنور22328

190بكالوريوس2المشخاب32658النجفذكرظافر مهدي كاظم21712

191دبلوم2المشخاب32658النجفذكرعقيل عبدمسلم هجول444357

192دبلوم2المشخاب32658النجفذكرسلوان حكمت حشم22173

193دبلوم2المشخاب32658النجفذكرمازن خالد عبود19932

194دبلوم2المشخاب32658النجفذكررائد عزيز جودة99070

195إعدادية2المشخاب32658النجفذكرحليم كاطع نارص22401

1بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىمنال عبدالحمزة عنون316838

2بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىميثاق كريم حمادي316826

3بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىمها عبدالهادي حمود278700

4بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىباسمة هادي حامد302591

5بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىانفال كاظم جليل272431



6بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىايالف كاظم جليل316944

7دبلوم2المشخاب32658النجفأننىاخالص كاظم محمد316928

8دبلوم2المشخاب32658النجفأننىنجاة اسماعيل جاسم265306

9دبلوم2المشخاب32658النجفأننىخديجة محسن كاظم21660

10دبلوم2المشخاب32658النجفأننىفاطمة محسن كاظم98220

11دبلوم2المشخاب32658النجفأننىرغد نوماس حمادي279487

12دبلوم2المشخاب32658النجفأننىزهور حميد جاسم283912

13دبلوم2المشخاب32658النجفأننىانتصار سالم هندول129820

14دبلوم2المشخاب32658النجفأننىربيعة هادي حامد317168

15دبلوم2المشخاب32658النجفأننىوفاء كريم حمادي530266

16دبلوم2المشخاب32658النجفأننىسارة يحنر جاسم20016

17دبلوم2المشخاب32658النجفأننىغسق جواد كاظم22241

ر فارس عارف21614 1ماجستير2المشخاب32658النجفأننىحنير

ر ابراهيم22340 2بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىايمان حسير

3بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىسارة جودي غالب22151

4بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىعلياء عبداالئمة حسن20029

5بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىانغام مالك مهدي263431

6بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىوديان مالك مهدي265250

7بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىزينب نجاح وليد317197

8بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىمريم محمد كاظم21849

9بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىايمان داخل عبدالحسن272386

10بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىسكينة جواد كاظم561503

11بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىغصون عبدالحمزة صالح22253

12بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىخمائل محمد عبدهللا22465

13بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىغفران جواد كاظم282324

14بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىهوزان حسن هادي20719

15بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىمريم فاضل مهدي128661

16بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىصفاء صالح عبد98291

17بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىزينة سجاد جبار21683

18بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىحوراء عالء حاكم265139

19بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىاخالص عبدالرحمن عراك20009

20بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىدعاء اياد محمد99082

افراح ابراهيم تركي22482
21بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننى

22بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىصبا نوماس حمادي279505

23بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىنجالء عامر كاظم21320

ر19837 24بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىشور هادي عبدالحسير

25بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىلهيب محمدعلي وحيد20938

ي محمد21181
26بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىمروة هانر

27بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىرقية نجاح وليد316871

28بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىانمار عبدالهادي عبيد22319

ر كاظم19749 29بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىليل حسير

سارة تركي عبدالزهرة534143
30بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننى

31بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىرسل نوماس حمادي279533

32بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىرسل حمزة عبيد20761

33بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىاية واثق محمد22485

34بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىدعاء عبدالجواد يحنر19627

35بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىدنيا يوسف حمودي22179



36بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىوفاء محمد كاظم17374

37بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىرواء رعد عبدالرضا279302

38بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىميادة يحنر فرحان21003

39بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىرجاء عامر كاظم21676

40بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىاشاء عبدالجواد يحنر20678

41بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىسارة خالد عصواد19634

42بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىهدى عبدالعظيم مدلول316812

43بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىوالء عبدالكاظم محمد97040

44بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىاشاء كريم عبدالرضا129841

45بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىمروة رزاق خليف19666

ي19937 46بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىزينب سمير عبدالنن 

47بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىايمان هادي كريم22347

48بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىعهود عبدالجواد يحنر20035

49بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىفاطمة حاكم عباس445320

50بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىندى فاخر كريم21278

ر317083 51بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىغفران ابراهيم مفي 

52بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىخديجة رزاق شحان99099

مروة سامي محمد21022
53بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننى

ر رزاق خليف19671 54بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىحنير

55بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىطيب سعيد هاتف283530

56بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىاسماء عبدالكريم كاظم21463

57بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىفاطمة مهدي جياد20819

58بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىمنار كريم عبدالرضا128344

59بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىهدى عبيد طوش21369

60بكالوريوس2المشخاب32658النجفأننىشاب محمد كاظم22165

61دبلوم2المشخاب32658النجفأننىزهراء صبار محمود254813

62دبلوم2المشخاب32658النجفأننىرواء فوزي عليوي19940

63دبلوم2المشخاب32658النجفأننىغفران توفيق فرحان19889

64دبلوم2المشخاب32658النجفأننىوالء سعدون عزيز98131

65دبلوم2المشخاب32658النجفأننىطيبة ماجد صاحب98261

66دبلوم2المشخاب32658النجفأننىازهار مهدي جياد21474

67دبلوم2المشخاب32658النجفأننىزالزل حسن هادي99055

ر حسن عبدالزهرة19988 68دبلوم2المشخاب32658النجفأننىبنير

ر عبادي21516 69دبلوم2المشخاب32658النجفأننىبشائر عبدالحسير

70دبلوم2المشخاب32658النجفأننىحنان راهي عبدالسادة22425

71دبلوم2المشخاب32658النجفأننىازهار غسان عبدالزهرة22364

سالي جواد كاظم99039
72دبلوم2المشخاب32658النجفأننى

73دبلوم2المشخاب32658النجفأننىغفران رياض عبدالكاظم20855

74إعدادية2المشخاب32658النجفأننىعذراء حميد مجيد20556

75إعدادية2المشخاب32658النجفأننىشيماء رائد عزيز98317

76إعدادية2المشخاب32658النجفأننىحوراء نبيل عبداليمة21637

77إعدادية2المشخاب32658النجفأننىزينة غسان عبدالزهرة272418

عبير علي عبدالحسن22037
78إعدادية2المشخاب32658النجفأننى

79إعدادية2المشخاب32658النجفأننىاصيل فارس حياوي263274

ر جبار كريم19851 80إعدادية2المشخاب32658النجفأننىبنير

81إعدادية2المشخاب32658النجفأننىهدى طالب شاكر21910

82إعدادية2المشخاب32658النجفأننىفرح عمران موس263207



83إعدادية2المشخاب32658النجفأننىشيماء نبيل عبداليمة21700

84إعدادية2المشخاب32658النجفأننىكوثر رائد عزيز98192

85إعدادية2المشخاب32658النجفأننىزينب ستار جبار22186

86إعدادية2المشخاب32658النجفأننىزينب جواد كاظم283352

87إعدادية2المشخاب32658النجفأننىضخ صاحب عبدزيد281231

88إعدادية2المشخاب32658النجفأننىزينب حسن عبيد282077

89إعدادية2المشخاب32658النجفأننىنورس كريم راهي20751

90إعدادية2المشخاب32658النجفأننىنورا هادي كريم389255

ر عبدالعظيم22481 91إعدادية2المشخاب32658النجفأننىرؤى حسير

92إعدادية2المشخاب32658النجفأننىخديجة ظاهي مجهول445100

93إعدادية2المشخاب32658النجفأننىبتول محسن عباس152442

94إعدادية2المشخاب32658النجفأننىزينب جواد كاظم91410

دعاء تركي عبدالزهرة534146
95إعدادية2المشخاب32658النجفأننى

96إعدادية2المشخاب32658النجفأننىفاطمة عقيل حسن20828

97إعدادية2المشخاب32658النجفأننىازهار عامر كاظم22355

طيبة علي حميد21706
98إعدادية2المشخاب32658النجفأننى

فاطمة علي كريم21795
99إعدادية2المشخاب32658النجفأننى

100إعدادية2المشخاب32658النجفأننىزهراء نجاح جي 444853

101إعدادية2المشخاب32658النجفأننىكفاء كريم عبدالرضا264643

خديجة علي عباس22470
102إعدادية2المشخاب32658النجفأننى

103إعدادية2المشخاب32658النجفأننىامال مهدي كامل22383

104إعدادية2المشخاب32658النجفأننىامل عزيز جاسم22386

ر280942 105إعدادية2المشخاب32658النجفأننىابتسام عبدهللا حسير

1دكتوراه3الوفاء13645النجفذكرحسن هادي عبدالكاظم471056

ر239885 2دكتوراه3الوفاء13645النجفذكرباسم عبدالحسن عبدالحسير

3دكتوراه3الوفاء13645النجفذكرضياء مضر عبدالمهدي246228

4ماجستير3الوفاء13645النجفذكررائد اسماعيل محمدخضر470990

5ماجستير3الوفاء13645النجفذكركرار محمد محسن239337

6ماجستير3الوفاء13645النجفذكرحاكم بشير عباس324626

ر كاظم264479 7ماجستير3الوفاء13645النجفذكرعلي حسير

8ماجستير3الوفاء13645النجفذكرحاجم مطر عفان415752

9ماجستير3الوفاء13645النجفذكرقاسم جميل طربول239369

10ماجستير3الوفاء13645النجفذكركاظم جخيور بشارة301805

11ماجستير3الوفاء13645النجفذكرعقيل عبد نعمة343769

12ماجستير3الوفاء13645النجفذكراسعد شاكر طاهر345804

ر عالوي315123 13ماجستير3الوفاء13645النجفذكراحمد حسير

14ماجستير3الوفاء13645النجفذكراحمد عباس عبيد316239

15بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرقاسم رحيم علوان256219

16بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرنذير عبدزيد كاظم413543

ر غضب223640 17بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرخزعل عبدالحسير

ر345924 18بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحمد نارص حسير

19بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعصام جادر صبار345863

20بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرسيف علي خليل319077

21بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعبداالمير محسن حميدي247292

22بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحيدر عبدالسادة مشكور273768

ر471679 23بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكررسول عليوي حسير

24بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرسمير صابر نزال301916



25بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحمودي كاظم جدوع234474

26بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحميد عبيد حميدة319740

27بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكررياض جي  نعمه301905

ي496399
28بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعباس عبد كاسر

29بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرفراس مهدي نعمة301815

30بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحمد كامل هادي223969

ي234205
31بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسن محمد راضر

32بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرنوري جمعة محسن343102

ي471177
33بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرصباح كاظم منفر

34بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرقضي رسول كاظم229678

35بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحمد صالح مهدي342747

36بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرصبيح طارش نعمه273373

37بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحسان جبار عجيل413551

38بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي كريم غيدان256241

 حسن علي223106
ر 39بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمعير

40بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمحمد عبدالزهرة عبدالسادة292889

41بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحميد موس رحوم414859

42بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحمد لفته كاظم315118

43بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمضر ستار جاسم240286

ر525850 44بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرصباح حسن امير

45بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرذوالفقار سعدون مطرسر414086

ي عبود312238
46بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمحمد راضر

47بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعقيل حاكم عبيد315461

48بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي اركان هادي318561

49بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعيد كاظم طارش500278

 علي عبدالهادي274087
ر 50بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسير

51بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكروسام حمدهللا جهيد496394

52بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكركتاب عباس عطية413509

53بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحاكم مرزوك فهد297270

54بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحمد كاظم مهدي343213

55بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرقضي مشكور عليوي413659

56بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرفالح عبدالحسن كاظم219151

57بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكررسول صاحب محمد525697

58بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمهند طالب سوادي501907

 علي خضير241795
ر 59بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسير

60بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرنور كاظم مرزوك219041

61بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمحسن علي محسن240617

62بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمحمود نوح سليمان240466

63بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرنذير مهنة هادي525944

64بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحمزة كاظم حسن319929

65بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرثائر قاسم عبيد264490

66بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمعتصم عبداالمير عبيد561708

67بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي مصدق حسن413501

68بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكررعد كاظم سلمان228038

69بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعقيل يوسف جعفر239552

70بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرفراس كريم صاحب533421

 علي طاهر343049
ر 71بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسنير



72بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمحمد ذياب عذاب342718

73بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرسجاد جبار حمود345809

74بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمحمد عباس كاظم315221

75بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي كاظم عيدان496398

76بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرفارس عباس كاظم415352

ر فنفون239526 77بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعمار ياسير

78بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحيدر عبداالمير راهي319780

79بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمنتظر ياش زغير297348

80بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسن مصدق حسن292830

ر علوان345778 81بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكردريد محمدحسير

82بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحيدر راشد طالل544019

83بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكركاظم نجم مزهر315381

84بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرجاسم محمد عباس232408

85بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرسعد جواد كاظم239678

86بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرفاضل جرميخ جزار414473

87بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعباس حمودي مجيد345859

88بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعالء حسن عواد470974

89بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعدنان جبار عجيل231648

90بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرصالح جواد عبدالحمزة525691

91بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكركريم محمد زاير238339

92بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي مسلم جابر264495

93بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكركرار عبداالمير فرمان233036

94بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرسيف عباس عبدالرحمن232584

ر229453 95بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي عبدعلي حسير

96بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعبدالستار احمد تركي315512

97بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرذوالفقار باسم كريم501530

ر سالم هاشم223311 98بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرتحسير

99بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرقاسم حسن كسار522410

100بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرنورالدين شاكر حيدر297013

101بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرسعد ثامر حميد472214

102بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعمار رحيم محمدصالح554573

103بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمهند عدنان مهدي342757

104بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعمار صالح مهدي297751

105بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحيدر عليوي عباس233912

106بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرسيف خضير عباس501559

107بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحيدر صالح مهدي234055

108بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحمد علي محمد315119

109بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرزيد عبدالكريم نارص343200

110بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعباس عبدالحمزة كاظم315496

ي عزيز كاظم345468
111بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرهانر

ي497154
112بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحيدر عبدهللا هانر

113بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرزيد كاظم عبدهللا301569

114بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمحمد ياش راهي471940

ر نعمة264542 115بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي عبدالحسير

116بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمرتضر نور عاجل343080

ر علوان342985 117بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحمد عبدالحسير

ر345799 118بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحيدر سوادي ياسير



119بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحيدر عدنان حمادي239843

ر جواد جاسم501867 120بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسير

121بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسام عبدالكريم هادي274304

122بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحمد ياش راهي472074

ي324704 123بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرصفاء موحان ناج 

124بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراسامة جميل جابر497122

125بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحمد عبود مهدي248150

ي301757 126بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي حسن ناج 

127بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمرتضر جبار عجيل342879

128بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسن هادي حسن470999

129بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمحمد جابر نارص223816

130بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمصطفر حميد عزيز501704

131بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرذوالفقار مهدي حسن342814

132بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكربارق خالد عبود231123

133بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرنبيل حيدر عسكر496682

134بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرسالم كامل احمد264486

135بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسن كريم حمد260170

ر عبدالجليل محمود413514 136بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسنير

137بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحيدر عبداالمير بدر292353

138بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرسلوان عامر هادي301745

139بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي رضا عبدهللا يوسف240727

ي جواد عزيز245930
 
140بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرشوق

141بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرياس جميل جواد414402

142بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي احمد عقيل315452

غام عبدالكريم هادي229231 143بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكررصر

144بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي حميد خليل413685

145بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكركاظم حسن كاظم343245

146بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرقحطان تركي رحيم501520

ر حامد رحيم315635 147بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسير

148بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعالء رحيم عبيد259726

149بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي محمد حمزة316489

150بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرامير سالم شاكر315114

151بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحيدر فاضل يحنر322020

152بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكربشار حمزة عبدالزهرة345793

ي552525 153بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمرتضر حسن ناج 

154بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعباس جابر حسن343336

155بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرامير مهدي عبدالهادي343755

156بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرنصير ثابت عبدالحسن343041

157بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعباس صاحب صالح413516

158بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمسلم عباس كاظم315301

159بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرسالم لؤي رؤوف413779

160بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرزيد محسن علي239707

161بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرذوالفقار ناظم رضا413499

162بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعبدالرزاق محمد عبدالرزاق318823

163بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرنبيل سلطان رضا239200

164بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمحمد حمزة عبد315348

165دبلوم3الوفاء13645النجفذكركاظم مسلم كاظم222501



166دبلوم3الوفاء13645النجفذكررياض محمد جي 319502

167دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمشكور حميد حمزة544049

ر عالوي315579 168دبلوم3الوفاء13645النجفذكرسجاد حسير

169دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمصطفر محمدرضا حسن315313

ي413648
170دبلوم3الوفاء13645النجفذكراياد كلف خوسر

171دبلوم3الوفاء13645النجفذكرحسن عبدالهادي عبدالرزاق297253

172دبلوم3الوفاء13645النجفذكرحميد جويد محمد343707

173دبلوم3الوفاء13645النجفذكررائد جبار عبدالرضا297262

174دبلوم3الوفاء13645النجفذكرغزوان محمدرضا حسن315393

175دبلوم3الوفاء13645النجفذكرعبدالرحيم عبدالزهرة كاظم316124

176دبلوم3الوفاء13645النجفذكرفارس عزيز عبد315228

177دبلوم3الوفاء13645النجفذكرعقيل عبدالعباس خضير232781

ي273227 178دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمحمد كامل عبدالنن 

179دبلوم3الوفاء13645النجفذكراحمد سعد داود231962

180دبلوم3الوفاء13645النجفذكرجميل عبيد والي241841

181دبلوم3الوفاء13645النجفذكرجمعة مجبل محمد315698

182دبلوم3الوفاء13645النجفذكراحمد حسن يعقوب413555

183دبلوم3الوفاء13645النجفذكرجاسم محمد جاسم342771

ر عبدالحسن264568 184دبلوم3الوفاء13645النجفذكربهجت عبدالحسير

185دبلوم3الوفاء13645النجفذكررافت محمدكاظم عبدعلي525688

186دبلوم3الوفاء13645النجفذكرماجد داخل طاهر301839

187دبلوم3الوفاء13645النجفذكرسجاد غالب جواد239635

188دبلوم3الوفاء13645النجفذكرعلي نجم عبداالمير232878

189دبلوم3الوفاء13645النجفذكرحيدر كريم حلو342703

ر محمد سعد414155 190دبلوم3الوفاء13645النجفذكرحسير

191دبلوم3الوفاء13645النجفذكروائل خالد مهاوي343538

192دبلوم3الوفاء13645النجفذكركتاب ملك عسكر222577

ي239755 193دبلوم3الوفاء13645النجفذكررضا هادي ناج 

194دبلوم3الوفاء13645النجفذكرزيد صبار كريم259551

195دبلوم3الوفاء13645النجفذكررياض رزاق كريم413521

196دبلوم3الوفاء13645النجفذكرعلي سعدون كريم496404

ر هادي315489 197دبلوم3الوفاء13645النجفذكرعباس عبدالحسير

198دبلوم3الوفاء13645النجفذكرنجاح حسن دعيج272954

199دبلوم3الوفاء13645النجفذكرسجاد محمد حمزة315585

200دبلوم3الوفاء13645النجفذكرعلي كاظم محمد297206

201دبلوم3الوفاء13645النجفذكرامير حيدر عسكر543968

202دبلوم3الوفاء13645النجفذكركرار علي عبدالكريم100229

ي جعاز413599
203دبلوم3الوفاء13645النجفذكرعادل مطنر

204دبلوم3الوفاء13645النجفذكرحيدر صباح سلطان496593

205دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمنتظر عبدهللا فالح240588

206دبلوم3الوفاء13645النجفذكرسامر عبدالستار علي229765

207دبلوم3الوفاء13645النجفذكربشير فليح زغير232135

208دبلوم3الوفاء13645النجفذكرليث غانم محمد231316

209دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمنتظر عدنان هويدي470981

210دبلوم3الوفاء13645النجفذكرحيدر مقبل عطية471151

211دبلوم3الوفاء13645النجفذكرعبدهللا عظيم ابوسودة525902

ر محمد324637 212دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمحمد حسير



213دبلوم3الوفاء13645النجفذكرصالح عبدالحسن عجىمي496499

214دبلوم3الوفاء13645النجفذكرزيد طالب عبيد413524

215دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمعز يوسف عليوي317602

216دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمرتضر عزيز عطية103842

217دبلوم3الوفاء13645النجفذكرفيصل محمد فزع413512

218دبلوم3الوفاء13645النجفذكرسيف احمد نارص223768

219دبلوم3الوفاء13645النجفذكررحيم سلمان لوي    خ234759

ر غالب جابر413527 220دبلوم3الوفاء13645النجفذكرحسير

221دبلوم3الوفاء13645النجفذكرعلي كاظم جواد413508

222دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمحمد شاكر كاظم544045

ر501487 223دبلوم3الوفاء13645النجفذكرصادق وحيد حسير

ر233217 ر حميد محمدحسير 224دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمحمدحسير

ر316393 225دبلوم3الوفاء13645النجفذكرساجد عليوي حسير

226دبلوم3الوفاء13645النجفذكرقاسم عبدمسلم عبداالمير345771

227دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمحمد جاسم عبيد501541

228دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمصطفر رحيم عبدالهادي413550

ر جعفر239304 229دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمحمدصادق حسير

230دبلوم3الوفاء13645النجفذكرقاسم عبدالرضا نارص223651

231دبلوم3الوفاء13645النجفذكرجميل عبداالمير عبدايوب342856

232إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعقيل فرحان هيال318648

233إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلي محمد فري    ح315423

ر مرتضر335252 234إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلوان حسير

ر315504 235إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعبدالباقر عبدالحسن عبدالحسير

236إعدادية3الوفاء13645النجفذكرشهيد ثجيل طشاش471572

237إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمصطفر عبدالرضا محمد471015

ر عجىمي239534 238إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعالوي حسير

239إعدادية3الوفاء13645النجفذكرجعفر عبد زغير221811

240إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمهدي تركي محمد413560

241إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلي نجم عبدهللا239428

242إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمازن فليح حسن223726

243إعدادية3الوفاء13645النجفذكررائد عبدالهادي مراد501471

244إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعامر عبدالمهدي نارص264502

245إعدادية3الوفاء13645النجفذكراحمد جميل جسب335062

246إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعبدالكريم سالم عبدالزهرة501441

247إعدادية3الوفاء13645النجفذكرهشام خلف عبيد240192

1ماجستير3الوفاء13645النجفذكررائد ستار عطية273729

2ماجستير3الوفاء13645النجفذكرحسن ناجح عبداالمير413519

3ماجستير3الوفاء13645النجفذكرحازم يحنر سعيد239823

ر223745 4ماجستير3الوفاء13645النجفذكرعمار خالد حسير

5ماجستير3الوفاء13645النجفذكرامير رحيم لفته260507

6دبلوم عالي3الوفاء13645النجفذكرجعفر جليل عبادي239861

7بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكركاظم حسن عبدالحافظ230851

8بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكركاظم عبدالجواد جابر222358

9بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمخلد عامر مجيد240416

10بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعالء حاكم كاظم318581

11بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرجهاد فوزي يوسف320382

12بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرزيد مجيد عبدزيد319164



13بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرجميل نعيم عبيد259578

ي543990
ي عبدالكريم تف 

14بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرتف 

15بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي عباس عويد273279

16بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرليث كريم كاظم265024

17بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرصباح قابل شعالن246081

18بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرفارس مديح داخل552474

19بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمصطفر سلمان مطلك315321

20بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرامير مكي حميد255487

21بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرشمد فاروق غازي292333

ر234645 22بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحيدر عبدالرزاق ابوالتير

23بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرليث حيدر عيىس318308

ي هندي471037
24بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمرتضر غنر

25بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمصطفر مجيد عبدالواحد273000

26بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعبدهللا عباس كاظم315216

27بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمصطفر عبدالهادي داخل343225

28بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراكرم جاسم محمد315135

29بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمنتظر حمودي مجيد263504

30بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحمزة عماد عبدالحسن320025

31بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعامر حاتم عبدالعزيز413505

32بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرنبيل رياض جواد343483

ي شعيل315482 33بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعبدهللا خير

34بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكررسول ضياء احمد319415

35بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسن كندوح محمد342675

36بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي عبدالهادي محسون301828

37بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمصطفر صبار حسن223809

38بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكربشار فضل نعمة346017

39بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحمد نعيم عوض315111

غام راجح مغير315534 40بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكررصر

ر239387 41بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي نجاح عبدالحسير

42بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرامجد حاسن فليح274513

43بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكربهاء نارص محسن316225

44بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرذوالفقار رائد عبدعلي234704

45بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرخالد عبدالكاظم كريم413698

46بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي غالب جابر471806

47بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسن علي رحيم297074

48بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي كاظم حسن238118

ي265464
49بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمرتضر صاحب تف 

 هاشم علي240108
ر 50بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكربنير

51بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي ناهض نور297729

52بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحيدر عبدالحسن محمدعلي346000

53بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحيدر محمد جواد343661

54بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي خالد عبود264827

55بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرسامر رحيم فزي    ع245475

56بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعباس هادي شنان533363

57بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرشاكر حيدر عودة413595

58بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرباقر تركي عيدان414332

59بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي جواد عزيز543992



60بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي طالب عودة273292

61بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمحمد كريم عبدهللا315307

62بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرميثم اسماعيل نعيم297819

63بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراسعد احمد سعيد231377

64بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمحمد عدنان صالح273021

65بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكربارق كاصد ثجيل265074

66بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكررياض محمد عبد413522

67بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرثامر شنباره حمزه320583

68بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرصادق حسن عبدالحافظ231592

69بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرزهير صالح علي414379

ر عبداالمير246937 70بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي حسير

ر297241 71بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي نجاح ياسير

72بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحسان فالح محيسن297302

73بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعباس حسن صاحب237988

74بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرطارق مقداد سعيد501895

75بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحمد سليم كاظم225850

76بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي توفيق كاظم345848

ر273248 77بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكركرار احمد حسير

78بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمرتضر حسن جابر239035

79بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمرتضر ياس خضير301875

80بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمحمدباقر عبدالحسن عبدزيد238381

81بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعبدهللا دندش عبيد343610

82بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحيدر خشان حبيب555758

ي عيىس242188 83بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحمد ناج 

84بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكركاظم حمودي هادي471855

85بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرهمام صالح مهدي315247

ي نعمه273303 86بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعادل صي 

87بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعالء كتاب عباس223894

88بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرامير فاضل هادي264509

89بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمصطفر لطيف فنجان239220

90بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرصالح حسن يعقوب533211

 محسن علي263603
91بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمصطفر

92بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسن احمد رشيد413994

ر ريسان346045 93بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعبداالمير عبدالحسير

94بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرامير محمد عبداالمير265401

95بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي عبداليمة صاحب237955

96بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرايمن طالب عبد االمير496409

ر259741 97بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرزيد علي حسير

98بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرليث اسعد شاكر496412

99بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحسان عباس خضير413553

100بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعصام عبدالحسن كاظم246800

101بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمحمد جبار كاظم544018

102بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمحمد هاشم حمزه240225

103بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمحمد اياد احمد533368

104بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكركرار عبدهللا يوسف239352

105بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي رسول جواد413513

ر جهل نكيو315654 106بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسير



ر محمد جواد227091 107بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسير

108بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعمار حسن هادي496789

109بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعالء رزاق خضير471067

110بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعالء كاطع عزيز229398

111بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي محمد حمزة297775

112بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرشهاب احمد سعيد223614

113بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعمار صالح محمود544058

114بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمسلم عبدالعباس محمود342914

115بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحيدر محمد حنف227437

ر جويد273184 116بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمحمد حسير

117بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعبد احمد عبد413825

118بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمحمد ناظم محسن264966

119بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرياس خضير عبدهللا343500

ر عبداالمير جواد233941 120بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسير

121بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرضياء شهيد ساجت231544

122بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمصطفر عبدالرزاق بهلول315284

123بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحبيب كاظم طارش241607

124بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكركرار عبدالكريم عبدهللا552493

125بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرامير سعيد مالك263590

 علي عبدالرضا274276
ر 126بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسير

127بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسن علي عبدالكاظم234007

ر حمزة عبادي227174 128بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسير

129بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحمد مهدي عبد544009

130بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمصطفر سعدون مطرسر262768

131بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرباسم علي عبداالمير544010

132بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرزيد حسن هادي319139

ر سعدون حمد264474 133بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسير

134بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحمد عبدالحسن محمدعلي297184

135بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي محمد جبار315518

136بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرجاسم محمد عبدالرضا226260

137بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحمد رزاق عبدهللا501654

ر ريسان274491 138بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحمد عبدالحسير

139بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكربهاء مسلم صاحب315809

ر كاظم315613 140بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرذوالفقار حسير

141بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحمد جابر كاظم247922

142بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعبداالله عباس هادي243749

143بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمرتضر صبار حسن264917

144بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرشهاب احمد عبد240888

ر ناظم نشىمي263569 145بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسير

146بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعبدهللا هادي شنان533370

147بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحمد ناجح جواد248176

148بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي سالم هاشم229353

149بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمحمد حمزة توفيق345889

150بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرسليمان يونس مكطوف501474

151بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحمد رحيم صاحب321344

ر345209 152بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرزهير غالب شنير

153بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحمد لطيف يحنر242209



ر سعيد297675 154بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحميد عبدالحسير

155بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحمد صبخي محمود247714

156بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعمار عادل عبدالجبار265005

157بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمهند سليم نارص272983

ر نعمة حسن345822 158بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسنير

ي محمد240357
159بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمحمد هانر

160بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرماهر ابراهيم جياد239446

161بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكركاظم محمد عبود260095

162بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرصباح عباس عالوي315559

163بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمحمد نعمة بردان318098

164بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحمد حمود سعد231099

165بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرماجد نور عاجل223144

166بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكروسام مسلم عباس533004

167بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمحمد جودي جاسم315334

 علي خضير525853
ر 168بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسير

ر احمد حسن315631 169بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسير

170بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكريوسف عبدالحمزة كاظم225556

171بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحمد عدنان عبد247961

ر471131 ر هادي حنير 172بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسير

173بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعقيل صبيح علي297295

174بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرالمصطفر ضياء سعد471231

ر297335 175بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكريحنر عبدالرزاق ابوالتير

176بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعباس عقيل باقر544043

177بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي عباس جاسم315197

178بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمصطفر ياش زغير222791

ر عالء رحيم472632 179بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسير

180بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرسيف خضير عبدهللا316177

ر مهول غثيث273776 181بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسير

182بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراكرم حاسن فليح221986

183بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرسجاد نعمة بردان239690

184بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرسعد مالك حسن342639

185بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرسالم محمد عباس245415

186بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي زيدان عبدالزهرة239478

187بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرسجاد محمود علي319002

188بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعلي حسن هادي246754

189بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرقاسم محمد جواد239377

ر260475 190بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمحمدحسن حميد عبدالحسير

191بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحيدر كريم عبدعلي263573

192بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمصطفر فرحان رزاق552521

193بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمحمد عقيل هشام297923

ر246665 194بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعباس علي حسير

195دبلوم3الوفاء13645النجفذكراحمد مالك حسن415566

196دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمهند محمد حنف222614

197دبلوم3الوفاء13645النجفذكرسجاد صباح نوري413498

198دبلوم3الوفاء13645النجفذكرحيدر محمد جواد234592

ر حليم كامل320925 199دبلوم3الوفاء13645النجفذكرامير

200دبلوم3الوفاء13645النجفذكرنبيل كريم كاظم225440



201دبلوم3الوفاء13645النجفذكرعبدهللا رحيم لفته230994

202دبلوم3الوفاء13645النجفذكرعبدهللا والي عبدالهادي246874

ر265417 ر نجاح عبدالحسير 203دبلوم3الوفاء13645النجفذكرحسير

204دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمحمد شوكت رحيم239359

205دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمرتضر نبيل كريم223628

206دبلوم3الوفاء13645النجفذكرظافر جميل جابر259525

 محمود علي315324
207دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمصطفر

208دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمهند نزار جابر543975

209دبلوم3الوفاء13645النجفذكرسيف عباس هادي525899

ر شهد497262 210دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمرتضر محمدحسير

211دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمصطفر شهيد صالح223755

ر عامر297194 212دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمحمد عبدالحسير

213دبلوم3الوفاء13645النجفذكراحمد صاحب نعيم345833

214دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمحمد رضا هادي222756

215دبلوم3الوفاء13645النجفذكرعلي مدلول طالب316577

ر فنفون239874 216دبلوم3الوفاء13645النجفذكربشار ياسير

ر فرحان239237  عبدالحسير
217دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمصطفر

غام احمد عبدالكريم260532 218دبلوم3الوفاء13645النجفذكررصر

ر414754 219دبلوم3الوفاء13645النجفذكرسجاد فائز ياسير

220دبلوم3الوفاء13645النجفذكرجاسم محمد جواد239851

ر238018 221دبلوم3الوفاء13645النجفذكرعايد حاكم حسير

222دبلوم3الوفاء13645النجفذكراسعد مهدي عبدالهادي242013

غام صباح عبدهللا414193 223دبلوم3الوفاء13645النجفذكررصر

224دبلوم3الوفاء13645النجفذكرايهاب احمد سعيد274415

ر علوان246694 225دبلوم3الوفاء13645النجفذكرعلي عبدالحسير

226دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمحسن مديح داخل544012

ر شاكر234537 227دبلوم3الوفاء13645النجفذكرحيدر عبدالحسير

ر241398 228دبلوم3الوفاء13645النجفذكرحامد سجاد حسير

229دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمرتضر ابراهيم ذباح297457

230دبلوم3الوفاء13645النجفذكرضياء عالء عبدالزهرة533081

231دبلوم3الوفاء13645النجفذكررياض صبار جبار227957

232دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمنتظر وحيد سوادي224035

233دبلوم3الوفاء13645النجفذكرعالء غالب محمد239421

234دبلوم3الوفاء13645النجفذكرريسان عبد زغير219171

235دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمصطفر عبدالهادي عبدالواحد543989

236دبلوم3الوفاء13645النجفذكرسمير رحيم فزي    ع273442

237دبلوم3الوفاء13645النجفذكرعلي جواد عبدالكاظم318866

ي315263 ي حسن ناج  238دبلوم3الوفاء13645النجفذكرناج 

ي يوسف233795 239دبلوم3الوفاء13645النجفذكربليغ ناج 

ر جواد222034 240إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلي حسير

241إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمصطفر رحيم صاحب297871

242إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمد كاظم خضير413839

 علي مناف274048
ر 243إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسير

244إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمهند فاضل عباس297278

245إعدادية3الوفاء13645النجفذكرسجاد نزار عبدالحسن245367

ر سالم محسن320133 246إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسنير

 زهير عبدالكاظم345971
247إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمصطفر



ر محمد317118  حسير
248إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمصطفر

ر اسماعيل نعيم345914 249إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسير

250إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمنتظر نبيل كريم240542

251إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمنتظر محمد عبد543986

252إعدادية3الوفاء13645النجفذكرامير باسم حسن274479

253إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمد قاسم عبداالمير242063

254إعدادية3الوفاء13645النجفذكربالل امير عبد297561

ي315557
255إعدادية3الوفاء13645النجفذكرصادق جميل منفر

256إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعامر سالم عبدالرضا230963

257إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلي خالد عبدنور222094

258إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمسلم مؤيد ابراهيم231027

259إعدادية3الوفاء13645النجفذكرجعفر عبدعلي محمد343581

260إعدادية3الوفاء13645النجفذكرشي  عقيل مسلم343602

261إعدادية3الوفاء13645النجفذكرامير كريم عبدهللا319901

262إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمد مالك حمزة263626

ر صينخ413790 263إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمنتظر عبدالحسير

264إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمد يوسف حسن222824

265إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمرتضر محمود عباس273101

266إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعقيل علي كاظم238064

ر هادي مراد247346 267إعدادية3الوفاء13645النجفذكرالحسير

ر273080 268إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمدحسن علي محمدحسير

269إعدادية3الوفاء13645النجفذكراحمد محمد علي321288

ر لطيف جبار345824 270إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسير

271إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلي جميل عبيد240671

272إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمد حسن علي315343

273إعدادية3الوفاء13645النجفذكراحمد زكي تركي321261

274إعدادية3الوفاء13645النجفذكراحمد عباس يوسف414596

275إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعباس فاضل عبدعلي346023

276إعدادية3الوفاء13645النجفذكرالحسن هادي مراد247483

277إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمصطفر عباس هاشم240503

278إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمد سعد صاحب239212

279إعدادية3الوفاء13645النجفذكرزيد رحيم عبدالسادة319248

280إعدادية3الوفاء13645النجفذكرجعفر طارق جاعد321125

281إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمصطفر عباس حمادي231361

282إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمدالمنتظر مهدي جودة238916

283إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلي بشير فليح69642

284إعدادية3الوفاء13645النجفذكرياش رزاق مدلول345775

285إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمدصادق خالد فرحان472169

286إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمدعلي قضي علي184391

ي272922
287إعدادية3الوفاء13645النجفذكريعقوب زكي سبن 

288إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسن مراد كاظم319632

289إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمد نور عاجل413612

290إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعالء احمد عبدالزهرة240751

ر موس رحوم413511 291إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسير

ر عبدالسادة297785 ي عبدالحسير
292إعدادية3الوفاء13645النجفذكرغنر

293إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحيدر رائد جبار241511

294إعدادية3الوفاء13645النجفذكرفهد محمد جاسم471619



295إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمد صادق نعمة238992

296إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعبدالرحمن حمزة حسن229577

297إعدادية3الوفاء13645النجفذكراحمد توفيق عبد315138

298إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعباس مسافر عزارة318725

299إعدادية3الوفاء13645النجفذكرنبيل شهيد ساجت345826

ر221686 300إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمرتضر عبدالكريم ابوالتير

301إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلي ثامر هاشم525919

 علي صبيح345815
ر 302إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسير

303إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمدعلي عبداللطيف خليل239937

304إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعقيل محمد طالب318740

ر316836 305إعدادية3الوفاء13645النجفذكريونس عباس عبدالحسير

306إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمد عباس يوسف414817

307إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسام صالح مهدي320091

308إعدادية3الوفاء13645النجفذكرامير كاظم جياد231185

309إعدادية3الوفاء13645النجفذكرباقر رسول محمد315774

ر محمد345878 310إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلي حسير

311إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسنة فرحان جابر297663

312إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمجتن  كرم حسون533367

ر محمد224859 313إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمجتن  حسير

314إعدادية3الوفاء13645النجفذكرامير عمار كريم247842

315إعدادية3الوفاء13645النجفذكرجعفر ثامر هاشم501800

316إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحيدر عبداالله وناس319973

317إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلي عبدالباقر عبدالحسن315444

318إعدادية3الوفاء13645النجفذكرسبع مديح داخل552481

319إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمد توفيق عبد272977

320إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسن فالح حسن315673

ي219178
321إعدادية3الوفاء13645النجفذكراحمد عالوي غنر

ر وحيد231776 322إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلي حسير

ي472012 323إعدادية3الوفاء13645النجفذكرهود رائد ناج 

324إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعباس خضير نجم318772

325إعدادية3الوفاء13645النجفذكراكرم محمد عبدنور225720

326إعدادية3الوفاء13645النجفذكرغدير عبدهللا عبد238152

327إعدادية3الوفاء13645النجفذكرزيد توفيق كاظم273531

328إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحيدر فليح داود343510

329إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمدرضا عبداللطيف خليل240187

ر318227 330إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمدعلي خالد حسير

331إعدادية3الوفاء13645النجفذكرزيد علي يعرب264885

332إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحيدر عبدالستار عبدالرزاق533320

333إعدادية3الوفاء13645النجفذكررسول شحان عبدزيد241141

334إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسن مالك حمزة241439

ي315790
335إعدادية3الوفاء13645النجفذكرامير حبيب حسانر

336إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمصطفر جبل جاهل273047

ر241704 337إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسن سامي حسير

338إعدادية3الوفاء13645النجفذكراحمد سعد جواد533376

 علي موس156913
339إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمرتضر

ر كاظم داخل320113 340إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسنير

341إعدادية3الوفاء13645النجفذكراحمد توفيق رزاق274316



342إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلي عبدالباري علي533313

343إعدادية3الوفاء13645النجفذكرليث عماد صالح318269

غام فاضل جرميخ345875 344إعدادية3الوفاء13645النجفذكررصر

345إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمرتضر عدنان ياس317084

346إعدادية3الوفاء13645النجفذكرزيد عدنان ياس234797

347إعدادية3الوفاء13645النجفذكرامير عباس نوح242173

348إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمد حمزة شاكر239798

ر مهدي حسن234132 349إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسنير

ر حسن عبدالهادي472606 350إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسير

351إعدادية3الوفاء13645النجفذكراحمد نذير مهنه471295

352إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمؤمل حميد جواد315291

353إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمد ملحان عمران415974

354إعدادية3الوفاء13645النجفذكربهاءالدين علي مجيد320694

355إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعبدالكرار صاحب جابر318759

356إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلي فاضل جرميخ413518

357إعدادية3الوفاء13645النجفذكراحمد حيدر ابراهيم315122

358إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمد عطية يعكوب315358

 علي طارش226734
ر 359إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسير

360إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلي عبار عبداليمة318892

361إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعبدهللا ناظم محمد260290

362إعدادية3الوفاء13645النجفذكرجعفر فاتك كاظم315690

363إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلي محمد فيصل229301

364إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحاتم كريم عطيه273807

365إعدادية3الوفاء13645النجفذكراحمد فاضل عبدالرحمن415013

366إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسن مجيد جي 320187

ر محمد297857 367إعدادية3الوفاء13645النجفذكرجون حسير

368إعدادية3الوفاء13645النجفذكراحمد عبدالعباس محسن231702

369إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمد حسن محمدعلي239322

ر رعد صاحب315663 370إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسير

ر عبيس297721 371إعدادية3الوفاء13645النجفذكرزيد حسير

 علي كاظم234355
ر 372إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسير

ر محمد224645 373إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمدالصدر حسير

374إعدادية3الوفاء13645النجفذكرزين العابدين مهدي كريم319204

375إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلي رضا هادي229512

376إعدادية3الوفاء13645النجفذكروليد شحان عبد259777

ر343617 377إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمرتضر سجاد حسير

ر301722  علي حسير
ر 378إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسير

379إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمهدي صالح عبدالمهدي224291

380إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمجتن  كريم محمد273202

381إعدادية3الوفاء13645النجفذكرامير عبدالحميد كريم225812

ي شهيب317135  عبدالنن 
382إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمصطفر

383إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسن مجتن  هادي عبد343743

ر شاكر كاظم226544 384إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسير

ر413705 385إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلي صالح عبدالحسير

386إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلي جميل كاظم318497

387إعدادية3الوفاء13645النجفذكركرار كاظم رجب222404

388إعدادية3الوفاء13645النجفذكرزيد عبدالعباس محسن273494



ر273091 389إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمدصادق علي محمدحسير

390إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمهند علي عبدالكاظم224443

391إعدادية3الوفاء13645النجفذكرصفاء محمد رسول228847

392إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمد قاسم عيىس301772

393إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمصطفر رحيم اعبيد222683

394إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمد علي قاسم413515

395إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمدعلي عباس عبدالكاظم240441

396إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحيدر علي ثجيل345415

397إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعباس عبدالكريم عبدعلي221940

398إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلي شاكر عبدحمود259469

399إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمنير زكي هادي317155

400إعدادية3الوفاء13645النجفذكرسجاد شايع جاسم231012

ر273156 401إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمؤمل عبدالجبار محمدحسير

402إعدادية3الوفاء13645النجفذكرسامي محمد جاسم471332

403إعدادية3الوفاء13645النجفذكرميثم كاظم محمد273218

404إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلي جواد كاظم231725

405إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحسن شحان شخاط318062

406إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسام عقيل علي297651

ر264976 407إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمصطفر عباس عبدالحسير

408إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمصطفر محمدجواد كاظم413506

409إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسن صاحب عبد319677

410إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمؤمل جاسم محمد224242

ر مردان241745 411إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحيدر عبدالحسير

412إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلي نزار جبار273361

413إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمسلم محمد حمزة472102

ر داخل حمزة496757 414إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسير

415إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمد عبداالمير صالح544008

416إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمد حسن شاكر415612

417إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمد رحيم صاحب315355

 علي316440
ر 418إعدادية3الوفاء13645النجفذكرسجاد حسير

419إعدادية3الوفاء13645النجفذكرفضل زيد عبدالهادي525860

420إعدادية3الوفاء13645النجفذكراحمد كتاب عباس544013

421إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلي عقيل عبدالعالي553704

ي حمود222070 422إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلي مير

423إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعباس عبدهللا عبد496372

424إعدادية3الوفاء13645النجفذكرسيف فالح حسن345911

425إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلي حيدر جواد238035

426إعدادية3الوفاء13645النجفذكرزيد رشيد ساجت231216

ي نارص259626 427إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحسن ناج 

428إعدادية3الوفاء13645النجفذكرليث رياض كريم414275

429إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمد ياش عبدالكاظم224542

ي عاجل273141 430إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمؤيد خير

431إعدادية3الوفاء13645النجفذكرسجاد هادي عكلة219163

432إعدادية3الوفاء13645النجفذكرسيف فارس حمودي245345

ي297643
ر
433إعدادية3الوفاء13645النجفذكراسالم كريم صاق

434إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلي عايد حسن273321

ي501851 435إعدادية3الوفاء13645النجفذكرزياد طارق عرن 



436إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمثنر جاسم راهي224133

437إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعبدهللا جودي جاسم315474

438إعدادية3الوفاء13645النجفذكرسيف حيدر عبدالكاظم245620

ي شهيب318160 ي عبدالنن 
439إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمدتف 

440إعدادية3الوفاء13645النجفذكرهاشم عبدالهادي محسون345829

441إعدادية3الوفاء13645النجفذكرصادق حيدر عباس231338

442إعدادية3الوفاء13645النجفذكرسجاد عبداالمير جي 228744

443إعدادية3الوفاء13645النجفذكرثائر رعد رشيد320455

ر496978 444إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمرتضر حمودي حسير

445إعدادية3الوفاء13645النجفذكرجعفر رزاق حسون241911

446إعدادية3الوفاء13645النجفذكراحمد حميد عبيد239919

447إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمحمد رزاق محمد346033

ر عبيس472487 448إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمرتضر حسير

449إعدادية3الوفاء13645النجفذكرسيف عبدالواحد طاهر544016

450إعدادية3الوفاء13645النجفذكرضياء مشكور حميد414235

ي راهي233836
451إعدادية3الوفاء13645النجفذكرنصير شمخر

452إعدادية3الوفاء13645النجفذكرامير توفيق عبود221903

453إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعلي ياش عبيد246369

454بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكررحيم كاظم جي 297682

ر544047 455بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرماجد حميد عبدالحسير

ر جواد شاكر227609 456بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحسير

457بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرغسان حسن عبد238133

ر سعدون239082 458بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمرتضر ياسير

459بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرمحمد عبدالخضر موس272968

460بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرسعد حلواص تومان273458

461بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحيدر سعدون صكبان543966

462بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرعالء فاضل محمد223220

463بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحيدر عبدالخضر موس273986

464بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكراحمد نارص كاظم239908

465بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرياش عبدزيد كاظم471205

ر315643 466بكالوريوس3الوفاء13645النجفذكرحيدر محمد عبدالحسير

467دبلوم3الوفاء13645النجفذكرعويد حميد سعدون223681

468دبلوم3الوفاء13645النجفذكرجبار عباس جبار301781

469دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمسلم عبد عودة532988

ر شهد343712 470دبلوم3الوفاء13645النجفذكرعلي محمدحسير

471دبلوم3الوفاء13645النجفذكررزاق حسون ياش231742

472دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمسافر عزارة عبد225023

473دبلوم3الوفاء13645النجفذكرسامر جواد عزيز301710

474دبلوم3الوفاء13645النجفذكرمهند فيصل كاظم297026

ر خلف جاسم533112 475دبلوم3الوفاء13645النجفذكرحسير

476دبلوم3الوفاء13645النجفذكرذوالفقار احمد قاسم533383

477دبلوم3الوفاء13645النجفذكرسعد حياوي صالح234829

478إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعبدهللا انيم كاظم413530

ي226206
479إعدادية3الوفاء13645النجفذكرجياد كامل ماسر

480إعدادية3الوفاء13645النجفذكرحيدر باقر كريم221782

481إعدادية3الوفاء13645النجفذكرمالك حمزة محسن316321

482إعدادية3الوفاء13645النجفذكرصباح حسن دعيج345952



483إعدادية3الوفاء13645النجفذكرعدنان ياس خضير273345

1ماجستير3الوفاء13645النجفأننىمالذ كاظم فرهود222897

2ماجستير3الوفاء13645النجفأننىحوراء جبار راهي241555

3ماجستير3الوفاء13645النجفأننىشيماء فرحان محمد496442

4بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىنهلة صالح مهدي272951

5بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىهيفاء جواد محسن301889

ي223275 6بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزينب عبدزيد عرين 

7بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىفضاء محمد عبدالصاحب292957

ى عبدالزهرة مجهول233866 8بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىبرسر

9بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىنغم محسن نعيمه549601

ي عراك223842 10بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىغصون ناج 

11بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىهيام عزاوي عبود219049

12بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىاقبال فاهم عبدهللا294116

ى اسحاق محمد232241 13بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىبرسر

14بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىفليحة عبدزيد محمد333950

15بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىافراح محسن نعيمة232054

ر342830 حال علي حسير
16بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننى

ي مهدي292939
17بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىميساء راضر

18بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىهدى جبار عبدالرحيم233273

19بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزينب جاسم حمد342993

ر حمادي471718 20بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىساهرة حسير

ي عراك345813 21بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىلينا ناج 

22بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىسىه عبدالحسن جواد525942

23بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىاالء خالد صادق345970

24بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىكوثر عبد عمران238294

25بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىرباب نعيم عبدالحسن413494

26بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىصبا صبخي نعمة297226

27بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىانتضار حاجم مسيلم413690

حكيمة عبدزيد حولي232437
28بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننى

29بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىامال عباس كاظم225769

ي محسن232471
30بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزينب راضر

اوهام سوادي علي301540
31بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننى

32بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىافراح عبداالمير حسن413540

33بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىشذى جبار عبداالمير501785

ي حميد343288 34بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىانتصار ناج 

35بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىشيماء كامل جاسم312263

36بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىوفاء رزاق محمد561545

ر عباس501547 37بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىلىم حسير

38بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىايناس ساهي حسن315127

39بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىصبا صاحب حميد246009

40بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىامل ظاهر جواد525716

41بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىهويدة عبدالهادي محسون301860

ه ابوالليل غضبان413589 42بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىسمير

43بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىضخ سليم كاظم229066

اد315548 44بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىطيبة محمد شر

45بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىحوراء محسن عبدالسادة501496

ي315189
46بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىوجدان شهيد منفر



47بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىشيماء مرتضر صالح342782

48بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىسندس حميد سلمان501915

49بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىسخ  علي طاهر413510

ي عبدهللا315620 50بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىدعاء ناج 

51بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزهراء صالح عيدان265428

52بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىندى اسعد جاسم471031

53بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىنور شوكت رحيم315255

54بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىسحر عدنان هويدي413811

ي346163
55بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىغفران رضا راضر

56بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىاشاء باسم صاحب342961

57بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىاشاء جفات فارس413675

58بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىضخ محمد عبدالرزاق318978

ي خالد ذبيان413681
59بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىامانر

نور سامي عبداالمير479198
60بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننى

61بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىاياس عبداالمير حسن264775

62بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزينب حمزة راشد472280

63بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزينب مهدي عباس525908

64بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىعهود جابر كاظم239505

65بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىرسل جودي جاسم525898

66بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىمريم جهل نكيو343063

67دبلوم3الوفاء13645النجفأننىاسيل خليل محسن544765

68دبلوم3الوفاء13645النجفأننىنجاة شعيل كاظم239694

ر عبدالكريم316562 69دبلوم3الوفاء13645النجفأننىالهام عبدالحسير

70دبلوم3الوفاء13645النجفأننىزينب فليح حسن316197

71دبلوم3الوفاء13645النجفأننىرجاء شناوه شحان234730

72دبلوم3الوفاء13645النجفأننىحميدة صالح مهدي320306

73دبلوم3الوفاء13645النجفأننىانوار محمد عبد292387

74دبلوم3الوفاء13645النجفأننىهناء حمزه عبيد272931

ة صالح هادي345772 75دبلوم3الوفاء13645النجفأننىمنير

76دبلوم3الوفاء13645النجفأننىميالد بهجت مهدي223669

ي561494
ر منخر 77دبلوم3الوفاء13645النجفأننىحنان حسير

78دبلوم3الوفاء13645النجفأننىانتصار وحيد مطلب297387

79دبلوم3الوفاء13645النجفأننىسليمة جواد مهدي245314

نغم علي محمد317055
80دبلوم3الوفاء13645النجفأننى

81دبلوم3الوفاء13645النجفأننىختام كريم محمد553706

82دبلوم3الوفاء13645النجفأننىمياسة عبدالزهرة ابراهيم496654

فاطمه كريم عبدعلي223527
83دبلوم3الوفاء13645النجفأننى

84دبلوم3الوفاء13645النجفأننىنداء حسن شهيد555742

85دبلوم3الوفاء13645النجفأننىماجدة صالح جودة263490

ي عبدهللا239764 86دبلوم3الوفاء13645النجفأننىرحاب ناج 

87دبلوم3الوفاء13645النجفأننىدعاء جودي جاسم234683

88دبلوم3الوفاء13645النجفأننىفاطمة جي  محمد561710

ي345781
ى عناد صخر 89دبلوم3الوفاء13645النجفأننىبرسر

90دبلوم3الوفاء13645النجفأننىحوراء غانم عبدالرضا525684

ر297236 انتظار عبدالعالي ياسير
91دبلوم3الوفاء13645النجفأننى

92دبلوم3الوفاء13645النجفأننىزمن صالح مهدي525901

ر522598 93إعدادية3الوفاء13645النجفأننىابتسام عبدالرحيم حسير



94إعدادية3الوفاء13645النجفأننىصبا غازي عليوي496369

95إعدادية3الوفاء13645النجفأننىزينب داخل عبيد496732

ر223800 انوار علي حسير
96إعدادية3الوفاء13645النجفأننى

97إعدادية3الوفاء13645النجفأننىسعدية رضا عزيز345921

هدى علي رحيم345932
98إعدادية3الوفاء13645النجفأننى

99إعدادية3الوفاء13645النجفأننىشيماء خضير عباس232661

شذاء صبيح علي239598
100إعدادية3الوفاء13645النجفأننى

101إعدادية3الوفاء13645النجفأننىاالء عطية رزاق314987

102إعدادية3الوفاء13645النجفأننىحميده كاظم رشيد221795

103إعدادية3الوفاء13645النجفأننىانتقال عباس جاسم248302

 عبدعلي239897
ر 1ماجستير3الوفاء13645النجفأننىبهاء عبدالحسير

ر315387 2ماجستير3الوفاء13645النجفأننىفرح خالد حسير

3ماجستير3الوفاء13645النجفأننىفرح محمد فيصل222272

4ماجستير3الوفاء13645النجفأننىايمان نارص شحان223991

5ماجستير3الوفاء13645النجفأننىرحاب مازي جبار315603

6ماجستير3الوفاء13645النجفأننىحوراء فليح حسن543997

7بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىرواء غالب محمود234784

8بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىنور مهدي شمران543965

نورس عبداالمير علي315269
9بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننى

10بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىمىه فاتك كاظم240658

11بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىضخ صاحب جاسم471024

12بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىانتصار عباس ابوالجون315124

13بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىمنر جبار جياد263526

شهد علي عبدالكاظم219155
14بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننى

علياء صفاء علي231200
15بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننى

16بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىاشاء جواد عبدالكاظم248120

17بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىدعاء عبداليمة صاحب239810

18بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزهراء حمزة شاكر234852

19بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزينة توفيق عبد240972

20بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىفاطمة كاظم محسن316760

21بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىهدى كتاب عباس223957

22بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىاشاء فرحان جي 315192

ر عبداالمير عزيز343594 23بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىبنير

24بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىفاطمة سلمان مطلك318452

25بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىمروة عبداالمير جابر343182

26بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىطيبة محمد عبدالواحد532974

27بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىدعاء اركان صاحب343723

28بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىاشاء مسلم جاسم343732

29بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىرواء حليم كامل227732

30بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزهراء فرحان جي 301733

31بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىنورالهدى صالح كريم239186

ر فرحان228331 32بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزينب عبدالحسير

ي316675
33بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزينب محمد هانر

34بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزمن حسن عباس241047

 محمد علي315725
ر 35بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىبنير

36بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىافراح نعيم عبيد297057

37بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىاالء اكرم خليل552497



38بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىمروة سعد عباس239292

39بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىوالء كتاب عباس223924

تغريد غانم تركي301704
40بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننى

ر جواد413562 41بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىضخ حسير

42بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىنور عقيل جليخ219075

ي219111 43بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىنازك فرحان باج 

44بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىوسن كاظم مرزوك219058

45بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىغفران عبدالعال حمزة223714

46بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىابتهال عبدالكاظم كريم413592

47بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىرقية عبداالمير كاظم525707

ي حميد238168 48بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىفاطمة ناج 

49بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىسماهر عبدالزهرة حسن315573

50بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزينب حمادي هادي240918

ر315364 51بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىمريم عباس عبدالحسير

52بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىسارة كريم عباس273469

53بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىمها جبار عبدالرحيم301607

ر يوسف علي316806 54بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىياسمير

55بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىبيداء جميل عبيد263582

ر413693 ي حسير حوراء جنان 
56بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننى

ر263553 شهالء سامي حسير
57بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننى

58بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىلقاء جبار عبدالكريم318419

59بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىمريم فاضل عبدالرحمن413610

60بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىسارة يوسف عطية228642

61بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىكوثر عبدالهادي محسون343653

62بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىضخ صباح عزيز316624

ر شاكر سعد315713 63بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىبنير

64بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىفرح زهير بعيوي219130

ر274447 ر ياسير 65بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىاسيل حسير

66بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزينب محمود شاكر234861

ر316547 67بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزينب عبدالعظيم عبدالحسير

68بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىبيداء عيدان عباس241970

ي حميد260553 69بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىاخالص ناج 

70بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىصبا حيدر نوري544011

71بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىوئام عبدالعباس محمود264610

72بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىفاطمة محمد رحيم534861

73بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىحوراء احمد حسن274113

74بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىهدى شوكت رحيم315243

75بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىبشائر فاضل عباس471654

ي219123 76بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىفاتن هالل باج 

77بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزهراء جابر حمزة273548

78بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزينب كندوح محمد533343

79بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىسوزان حميد محيسن471020

ر عبدالهادي242027 80بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىاشاء حسير

ر عبدالزهرة273684 81بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىرقية عبدالحسير

82بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىمروة حسن عبدالهادي472550

ي219176 ي هالل باج 
83بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىتهانر

84بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىسخ  ياش عبدزيد319096



ر471073 85بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىلىم مجيد حسير

رقية رزاق تركي544006
86بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننى

87بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىدعاء فاروق جعفر342932

88بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزينب احمد محل231621

89بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىنجالء صالح مهدي342651

90بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىايات جاسم عاجل525912

91بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىنىه عالء عبدالرسول239142

92بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزينب عبدالعالي عودة234849

93بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىدعاء عبدعون جبار319586

94بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىاالء عباس عبد324657

95بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىساره احمد موس543964

ر533152 96بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىانعام ولدان حسير

97بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىحوراء حميد عبدالكاظم231568

98بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىفاتن توفيق عبد240644

99بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىساره صادق نعمة245555

ي239754
100بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىنورس فالح حسونر

101بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىدعاء عبداالمير كاظم525699

ر471009 عذراء علي حسير
102بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننى

103بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىمالك صادق صالح263516

ر259693 104بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىليل عبدالعظيم عبدالحسير

105بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىازهار زاير هادي345899

106بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىمنال نارص شحان544007

107بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىرنا جبار جياد263546

108بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزينب سعد عباس315597

109بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىابتهال عقيل فرحان242159

110بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىغفران سالم عبداالمير263537

111بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىعنود مازي جبار315412

112بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىافراح جبار عبدالكريم297316

113بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىهدى ياش عبدزيد316901

ي501508 114بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىانوار حسن ناج 

115بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىنورالهدى فليح داود345960

116بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىحوراء حمودي عباس297422

117بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىوالء مسلم جاسم219179

118بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىمروة فراس جاسم496708

119بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىرشا عبداالمير عزيز413517

ي عبدهللا315565 120بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىشهد ناج 

121بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزهراء سعد عباس239719

حوراء علي عبلة533339
122بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننى

123بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىاحالم عبد حسن297407

ر231465 ازهار علي حسير
124بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننى

ر عيىس246151 125بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىصغرى حسير

126بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىصبا رزاق مدلول415842

127بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىنورس فليح حسن543971

128بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزهراء احمد نارص234804

ر عباس245591 129بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىسارة حسير

130بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزهراء ياش عبيد315204

دعاء جبار علي345870
131بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننى



132بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىرواء كريم جفات496771

133بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىحوراء سعيد عبدالحسن403840

134بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىرانيا توفيق عبد241345

135بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىمريم عبدالحمزة جواد223659

136بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىمنر صادق صالح273970

137بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىمريم فاهم بشير543982

138بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزينب عالوي بندر501887

139بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىهديل عبداالمير كاظم525701

ايه علي بشير231166
140بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننى

ي246724
141بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىعنود عناد صخر

142بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزهراء كاظم حسن241097

143بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىزهراء ماجد عزيز413534

144بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىصبا حسن هادي342907

145دبلوم3الوفاء13645النجفأننىسحر فاضل عباس471639

146دبلوم3الوفاء13645النجفأننىكجالء صالح مهدي238208

147دبلوم3الوفاء13645النجفأننىدعاء حميد سلمان501923

148دبلوم3الوفاء13645النجفأننىفاطمة محمود جميل231045

149دبلوم3الوفاء13645النجفأننىبراء عبدالزهرة جمعة315740

150دبلوم3الوفاء13645النجفأننىمروة عبدالزهرة براك273113

151دبلوم3الوفاء13645النجفأننىزينب ناطق عزيز319321

152دبلوم3الوفاء13645النجفأننىوالء محمد حسن215962

153دبلوم3الوفاء13645النجفأننىسخ  سعد طوسي239667

هبة علي عبدالزهرة240133
154دبلوم3الوفاء13645النجفأننى

رغد علي عبدالكاظم219169
155دبلوم3الوفاء13645النجفأننى

156دبلوم3الوفاء13645النجفأننىسىه لفته كاظم228531

157دبلوم3الوفاء13645النجفأننىنور مؤيد حسن240233

ر جواد345894 158دبلوم3الوفاء13645النجفأننىعال حسير

159دبلوم3الوفاء13645النجفأننىسارة جعفر عباس544060

160دبلوم3الوفاء13645النجفأننىمسار زيد محمود544055

161دبلوم3الوفاء13645النجفأننىحوراء يوسف علي226388

162دبلوم3الوفاء13645النجفأننىزهراء سعد حمزة234858

163دبلوم3الوفاء13645النجفأننىنور عبداالمير كاظم525698

164دبلوم3الوفاء13645النجفأننىنهلة سلمان مطلك272959

165دبلوم3الوفاء13645النجفأننىحنان عبد حسن324684

166دبلوم3الوفاء13645النجفأننىداليا عبداالمير جي 315625

167دبلوم3الوفاء13645النجفأننىعذراء فليح حسن264941

168دبلوم3الوفاء13645النجفأننىسارة سليم عطيوي256197

169دبلوم3الوفاء13645النجفأننىزهراء جميل صابر239740

170دبلوم3الوفاء13645النجفأننىدعاء هادي وحيد219173

171دبلوم3الوفاء13645النجفأننىسمر سليم كاظم228671

172إعدادية3الوفاء13645النجفأننىزينب مقداد عدنان273627

ي219093
173إعدادية3الوفاء13645النجفأننىمريم ثائر غنر

174إعدادية3الوفاء13645النجفأننىمروة فاضل حمادي345989

175إعدادية3الوفاء13645النجفأننىبراء عبدالباقر عبدالحسن320633

176إعدادية3الوفاء13645النجفأننىمريم جميل صابر224959

177إعدادية3الوفاء13645النجفأننىهدى منعم مردان315232

نورالهدى عالء عبدالعالي346069
178إعدادية3الوفاء13645النجفأننى



ر مسلم عباس533218 179إعدادية3الوفاء13645النجفأننىحنير

ر جابر223742 ر حسير 180إعدادية3الوفاء13645النجفأننىبنير

181إعدادية3الوفاء13645النجفأننىعال حمودي كاظم247035

182إعدادية3الوفاء13645النجفأننىضخ حيدر عبداالمير240790

183إعدادية3الوفاء13645النجفأننىنمارق خالد عبود264788

184إعدادية3الوفاء13645النجفأننىزينب محمد خوام297935

185إعدادية3الوفاء13645النجفأننىصفا حميد محيسن346008

186إعدادية3الوفاء13645النجفأننىنرجس سالم فاضل345972

187إعدادية3الوفاء13645النجفأننىفاطمة سالم فاضل345985

188إعدادية3الوفاء13645النجفأننىهاجر غانم خوام219182

ر علوان335290 189إعدادية3الوفاء13645النجفأننىرسل حسير

ي234814 190إعدادية3الوفاء13645النجفأننىزينب هالل باج 

ر343627 ر جعفر عبدالحسير 191إعدادية3الوفاء13645النجفأننىحنير

زهراء عبدالعالي عودة240942
192إعدادية3الوفاء13645النجفأننى

193إعدادية3الوفاء13645النجفأننىدعاء سعد كريم184446

194إعدادية3الوفاء13645النجفأننىزينب فليح هادي264952

ي احمد عبد414053
195إعدادية3الوفاء13645النجفأننىضر

196إعدادية3الوفاء13645النجفأننىزينب مجيد فريد223699

197إعدادية3الوفاء13645النجفأننىامنة عبدالعباس محمود259655

ر مهدي كريم320239 198إعدادية3الوفاء13645النجفأننىحنير

199إعدادية3الوفاء13645النجفأننىزهراء قاسم عبداالمير245576

200إعدادية3الوفاء13645النجفأننىرغد مهدي عبدالكاظم533396

مالك اسعد عبدالعالي231141
201إعدادية3الوفاء13645النجفأننى

202إعدادية3الوفاء13645النجفأننىزينب رياض عبدالرزاق230917

203إعدادية3الوفاء13645النجفأننىهدى سعد عباس225678

ر طاهر فليح301848 204إعدادية3الوفاء13645النجفأننىبنير

ر343640 ر جعفر عبدالحسير 205إعدادية3الوفاء13645النجفأننىبنير

سكينة علي جمعة538794
206إعدادية3الوفاء13645النجفأننى

207إعدادية3الوفاء13645النجفأننىزينب علي مناف273586

ر مجيد413718 208إعدادية3الوفاء13645النجفأننىفاطمة حسير

209إعدادية3الوفاء13645النجفأننىتف  مازن محمدرضا413796

210إعدادية3الوفاء13645النجفأننىزهراء خالد عبود264809

211إعدادية3الوفاء13645النجفأننىوداد جمعة مجبل316864

212إعدادية3الوفاء13645النجفأننىاية عباس يحنر274377

213إعدادية3الوفاء13645النجفأننىزهراء سلمان مطلك319129

ي228375 214إعدادية3الوفاء13645النجفأننىزهراء حيدر ناج 

ي228216
ر راضر 215إعدادية3الوفاء13645النجفأننىزهراء حسير

216إعدادية3الوفاء13645النجفأننىرقية محمد عبد543999

ين صادق عبدهللا533411 217إعدادية3الوفاء13645النجفأننىشير

218إعدادية3الوفاء13645النجفأننىرقية حيدر عبداالمير241297

219إعدادية3الوفاء13645النجفأننىزهراء اياد كلف471891

ر سليم علوان555791 220إعدادية3الوفاء13645النجفأننىبنير

221إعدادية3الوفاء13645النجفأننىعال عبداالمير محسن247239

222إعدادية3الوفاء13645النجفأننىحوراء فيصل غازي301794

ر273481 زهراء علي حسير
223إعدادية3الوفاء13645النجفأننى

224إعدادية3الوفاء13645النجفأننىزينب علي موس262869

منار علي سعيد316134
225إعدادية3الوفاء13645النجفأننى



226إعدادية3الوفاء13645النجفأننىايمان قاسم عيىس301765

ي عبداللطيف خليل248252
227إعدادية3الوفاء13645النجفأننىضر

228إعدادية3الوفاء13645النجفأننىمنار خليل حسون260592

229إعدادية3الوفاء13645النجفأننىغدير عبداالمير عبدايوب544053

230إعدادية3الوفاء13645النجفأننىدعاء مالك حاتم316213

ي حمود501836 231إعدادية3الوفاء13645النجفأننىهناء مير

232إعدادية3الوفاء13645النجفأننىفضاء حاكم بشير345908

233إعدادية3الوفاء13645النجفأننىازهار نعيم عبيد345938

ي319868 234إعدادية3الوفاء13645النجفأننىبراء موحان ناج 

235إعدادية3الوفاء13645النجفأننىسحر عبدهللا عبدالزهره263557

236إعدادية3الوفاء13645النجفأننىوالء سعد كاظم499922

237إعدادية3الوفاء13645النجفأننىافتخار كتاب عباس345881

ي343720
238إعدادية3الوفاء13645النجفأننىعسل محمد راضر

239إعدادية3الوفاء13645النجفأننىرفل حاسن فليح227788

 فرحان جي 316657
240إعدادية3الوفاء13645النجفأننىتف 

241إعدادية3الوفاء13645النجفأننىقمر رزاق كاظم321041

242إعدادية3الوفاء13645النجفأننىبتول هادي رشيد552464

مريم حميد علي265497
243إعدادية3الوفاء13645النجفأننى

244إعدادية3الوفاء13645النجفأننىفرقان فراس جاسم533008

245إعدادية3الوفاء13645النجفأننىزهراء جمعة مجبل319281

246إعدادية3الوفاء13645النجفأننىغادة عبدالصادق محمد222174

247إعدادية3الوفاء13645النجفأننىسارة ميثاق هادي343680

248إعدادية3الوفاء13645النجفأننىدعاء محمد قاسم260449

249إعدادية3الوفاء13645النجفأننىرقية طاهر كطافة241248

250إعدادية3الوفاء13645النجفأننىحوراء جابر حسن231074

251إعدادية3الوفاء13645النجفأننىايمان عيدان عباس242117

252إعدادية3الوفاء13645النجفأننىضخ رزاق حسون240826

253إعدادية3الوفاء13645النجفأننىنبا عباس هادي225493

يف320751 254إعدادية3الوفاء13645النجفأننىايات فريق شر

255إعدادية3الوفاء13645النجفأننىزهراء عبدهللا صاحب216703

ر هاشم محمدصادق544004 256إعدادية3الوفاء13645النجفأننىبنير

ر يوسف محمد316719 257إعدادية3الوفاء13645النجفأننىفاكهير

258إعدادية3الوفاء13645النجفأننىزينب قاسم غالب319350

259إعدادية3الوفاء13645النجفأننىزهراء عبدالباقر عبدالحسن297440

 علي231240
ر 260إعدادية3الوفاء13645النجفأننىرسل حسير

ر جواد544015  حسير
261إعدادية3الوفاء13645النجفأننىتف 

262إعدادية3الوفاء13645النجفأننىزهراء عيدان هاشم228450

263إعدادية3الوفاء13645النجفأننىزينب فاتك كاظم232534

ر415466 ر جعفر عبدالحسير 264إعدادية3الوفاء13645النجفأننىيقير

265إعدادية3الوفاء13645النجفأننىسيسبان لطيف فنجان497080

266إعدادية3الوفاء13645النجفأننىحوراء عبداليمة صاحب234569

ر منذر نور533260 267إعدادية3الوفاء13645النجفأننىبنير

268إعدادية3الوفاء13645النجفأننىسهام شاكر جي 239657

269إعدادية3الوفاء13645النجفأننىغفران مسلم عباس533331

270دكتوراه3الوفاء13645النجفأننىحميدة صبار كاظم555766

ساجدة نعمة غالي245509
271بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننى

272بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىرغد هاشم يحنر273753



273بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىميثاق رزاق نعمة263532

فريال علي ليل273262
274بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننى

275بكالوريوس3الوفاء13645النجفأننىحنان كامل عيىس315208

276دبلوم3الوفاء13645النجفأننىفاطمة محمد مصطفر297287

277دبلوم3الوفاء13645النجفأننىحال عويز مهدي472431

278إعدادية3الوفاء13645النجفأننىشيماء جاسم محمد413748

279إعدادية3الوفاء13645النجفأننىاشواق عبدالزهرة سويد525695

1دكتوراه3عمار بن ياش23653النجفذكرعامر عبد كريم12378

2دكتوراه3عمار بن ياش23653النجفذكرحسن وهاب صالح217691

3ماجستير3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد عبدالباسط محمد78315

ر480085 4ماجستير3عمار بن ياش23653النجفذكرفقار عبدالشهيد ياسير

5ماجستير3عمار بن ياش23653النجفذكرمقداد نعمان حمزة57869

ر وهاب صالح344809 6ماجستير3عمار بن ياش23653النجفذكرحسير

7ماجستير3عمار بن ياش23653النجفذكرليث مهدي صالح519018

ر عبداالمير كريم344724 8ماجستير3عمار بن ياش23653النجفذكرعبدالحسير

9بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعالوي سعيد حسون76302

10بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد سلمان عراك257833

11بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرسجاد جاسم علي77281

12بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرسلمان حسن محمد519674

13بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكركريم يحنر عاشور98147

14بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعالء سامي سلمان519666

15بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرسعد رسول جواد344777

16بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعادل اموري جي 12394

17بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد فرهود جابر100658

18بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد كاظم ناهي12416

19بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرجواد مالك نايف542015

20بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرصالح جاسم حمزة78275

21بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد جاسم محمدعلي257192

ر حسن عبد404041 22بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرحسير

23بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد حسن مجيد344913

24بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد عليوي عبدعلي521848

25بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد عبدالواحد حسان406001

26بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعدنان عبداالمير كريم12410

ر عدنان عبداالمير77346 27بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرحسنير

28بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي قدوس حرج344876

ر كمر عيد100951 29بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرحسير

30بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرفراس حمودي عبد344974

31بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكررفاق عادل مجيد62828

32بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي كاظم حميدي344784

33بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرامجد اموري عبدالعظيم516241

34بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي ناجح جاسم258092

ر259372 35بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكررائد حاكم حسير

36بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي محسن خضير533773

37بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمنتظر حاكم عزوز387611

38بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكركرار عبدمسلم مهدي98084

39بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرجواد عبدالكاظم حسن519336

40بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعمار عبدالكريم عبداالمير405558



41بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرصباح صاحب حسون344959

42بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرفرقد احمد عبودي344788

43بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرحسام علي عبدهللا95696

44بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرفرزدق حمزة عبد541854

45بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكركرار كاظم سالم406184

46بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكركرار جابر محمد257858

47بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعماد عبد عداي518906

48بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعالء طالب ملهوف2683

49بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرحميد عبداالمير علي2771

ر جي 345027 50بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرسعد حسير

51بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمحسن حسن محمد519610

52بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي محمد صاحب344881

ر541827 53بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرفائق فاهم شنير

54بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي عبد كريم216780

ر522549 ر كاظم حسير 55بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرحسير

56بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمسلم ناقل كاظم257184

57بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرحازم عبود بوش95519

58بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرثامر عبد كريم519157

59بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعدي مهدي صالح557787

60بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكروليد حسن عبيد345061

61بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي عباس عبود404144

62بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد نجاح عباس519828

63بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرسعد كزار زغير519879

ر جي 344972 64بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعمار حسير

65بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرسجاد عزيز سلمان344950

66بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرامير مجبل عبد344856

67بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكركامل قاسم كامل67866

68بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرامجد فاضل دعبول259335

69بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرابراهيم عبدالزهرة صالح259426

70بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكراسعد يوسف جابر344852

71بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد علي عبداالمير541876

72بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرسجاد محمد جابر519645

73بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعبدالحر نارص كاظم519105

74بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمنذر عبدالمنعم حسناوي519058

75بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرجاسم محمدعلي هادي344813

76بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد هادي عباس259325

77بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرحامد خضر عبود95648

ر عبدالزهرة519818 78بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد حسير

79دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكركريم عبداالمير علي78285

80دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكركاظم لفته حسن345023

81دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكركامل نعمان حمزة98024

82دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكريوسف جابر عبادي344721

83دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرسعد جابر موس2655

84دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرسالم مالك مرزة12409

85دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرعمار صالح جبار112681

ر عبداالمير جاسم4 86دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرحسنير

87دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكررعد رزاق علي77903



88دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد شهيب جابر59114

89دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي عبدالزهرة كريم97853

ي480090
90دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرسعد حبيب شمخر

91دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكروسام علي ساهي58692

ي عبدوش100784 92دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرعدنان ناج 

93دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكررحيم نعمة محمد519376

94دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرصادق عبدعون خلف544804

ر جي 344964 95دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي حسير

96دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكربهاء فاضل كاظم257000

97دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي عبدالرزاق نوري533806

98دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرزياد فارس نعمة12389

99دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد عبدالمجيد احمد344781

100دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكركرار مهدي عكلة344976

101دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكركرار فالح جواد413808

ر خضير519665 102دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرجاسم حسير

103دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد حسن كشوش344803

104دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرعالء عبدالحسن عبدالعباس12412

 علي جاسم560352
105دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرمصطفر

106دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرفاضل ابراهيم حدوس100722

107دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرمهند صبيح هادي100638

 علي عبدالرحيم406071
ر 108دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرحسنير

109دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرحيدر كاظم هاشم62131

ر يحنر519580 110دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكراسكندر عبدالحسير

111دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرعباس عالء مزهر100813

112دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد مزهر عبداالمير406085

113إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرثائر علوان بخيت344936

114إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرماجد رزاق جبار78303

ر67939 115إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمود نارص حسير

116إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكررحيم خرباط بالك100863

117إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرحسان عبدالعباس كامل520100

ر257420 118إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرموس عبدهللا حسير

119إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد قاسم محمد345040

120إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمختار علي عبدزيد519593

121إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرجواد كاظم عبدزيد519602

122إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرعقيل كاظم علوان64329

ر217694 123إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرسيف عباس حسير

1ماجستير3عمار بن ياش23653النجفذكرحسن فليح حسن344940

2بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي خزعل محمد64389

3بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد قاسم عبدالرضا554962

4بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرهشام احمد زبالة58650

ر98267 5بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد حيدر حسير

6بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمهند صادق علوان57970

7بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي فاضل فيصل404456

8بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد قاسم محسن541880

ر59502 9بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد نارص حسير

10بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرامير جواد كاظم533767

ي78321
11بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمود عباس وصفر



12بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي كاظم كريم541872

13بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد عبداالمير علي344978

14بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكركرار فاضل عباس67884

15بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكركرار لطيف كريم65029

16بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعبداالمير عبداالله يحنر521717

ر77128 17بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعبدهللا علوان حسير

ي جي 344816
18بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكركاظم غنر

19بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرنجاح عبادي غضبان217607

20بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعماد محسن علوان76367

21بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعمار عبدمسلم مهدي64666

ر حميد258110 22بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي عبدالحسير

23بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكركرار رزاق جبار541884

24بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرخالد جاسم كامل541958

25بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرامير عبدالمنعم حسناوي519989

26بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد رزاق حبيب1

27بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد فالح محمد405982

28بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرحيدر جاسم ابراهيم96496

ر جعفر541853  حسير
29بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمصطفر

30بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد محمد حميد541900

31بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي فاضل عباس64415

32بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرحسن هادي كاظم96097

33بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرنورهان عبدنور سلمان76494

34بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد زكي نجم257843

35بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرامير حاكم تكليف60930

36بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمعاد عبدزيد مهدي533758

 علي جاسم112664
ر 37بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرحسنير

38بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعمار ضياء شاكر345041

39بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرجاسم محسن علوان76021

40بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكريحنر عادل نعمة10

41بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد عقيل كامل533766

42بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرحيدر محمد عبد76121

ر61404 ر سالم حسير 43بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرحسير

44بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعباس سعد كزار217581

45بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرسجاد حاكم هاتف100831

46بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد نجم عبد3

ي259359
47بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرامير عبدهللا حسونر

48بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي عيىس علوان9

49بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي ضياء شاكر533772

50بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرحسن محمد عواد61216

51بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعمار علي جاسم112682

52بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي ماذي عبدالسادة12411

53بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد كاظم عبدزيد76921

54بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد علي عباس525576

55بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرحسن فالح محمد404513

56بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمهدي ناظم مهدي345006

ر سعد محمد96285 57بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرحسير

ر موس65380 58بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد عبدالحسير



59بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمصطفر عبدالسادة بخيت65668

60بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمهند ناظم كاظم12415

61بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرهشام عبدالكريم عبداالمير478566

62بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرليث هيثم كاظم100683

ر هالل344874 63بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي حسير

ر58008 64بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرميثم عبدعلي حسير

65بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمهدي علي يونس257523

66بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمسلم سعيد يحنر344800

 علي فاضل345029
ر 67بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرحسير

68بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكركريم عبد كريم12401

69بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرحسن ثامر سامي405496

70بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرفالح حسن طاهر541829

71بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكراكرم اعتماد محمد12381

72بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكراسعد ناظم عبد344928

73بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرزيد علي عبداليمة66631

74بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكريحنر علي عبدمناف344795

75بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي جواد وادي345025

76بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرزيد حسن مهدي533777

77بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد رضا محسن533763

78بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي رسول عبدهللا258167

79بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمنتظر كاظم عبيد256929

80بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرسيف صالح نعمة344717

81بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي عادل عبدالكاظم541846

82بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمرتضر ستار عبيد548728

83بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد علي عبدمناف344797

84بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي هادي محمدرضا344837

85بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكركرار عبد عودة2699

86بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرضياء فليح جاسم64033

87بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي شهيد عبدزيد533778

88بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعماد فليح حسن344967

يف100701 89بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرليث سلمان شر

90بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمسلم جواد وادي345019

91بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد ناظم عبد345036

92بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكراكرم فارس عبداالمير77382

ر محمد عواد61645 93بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرحسير

94بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرامير توفيق عبدالحمزة257034

95بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمصطفر رزاق كامل12404

96بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرخالد رحيم غاوي62241

97بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكراسعد صالح مهدي217687

98بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمنتظر عبدالمنعم حسناوي519918

99بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعباس هاتف خضير344963

100بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرصالح يوسف حرب541848

101بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد محمد جواد2

ر عبادي غضبان217557 102بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرامير

103بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمصطفر حميد عبدالسادة99005

104دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي كاظم عباس67819

105دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرهشام ياس خضير542024



106دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد نزار عباس67909

107دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد حسن كشوش12402

108دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد غالب عبداليمة65488

109دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرامير عباس محمد344931

110دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرميثم ناقل كاظم257177

ر عبدالكاظم78324 111دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرنارص حسير

112دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرحسن عباس حسن77362

113دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد رسول حسن259416

ان12373 114دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد محمد مير

115دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرمهند شاكر كاظم57932

ر عماد فيصل344835 116دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرحسير

117دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرحسام خميس نزال478644

118دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرامجد باسم محمد60778

119دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرعقيل رزاق جواد67171

120دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي محمد جاسم2784

121دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرجاسم محمد عواد413835

ي67788 ر مير 122دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي حسير

123دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمود محمد حميد542001

124دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرفاضل عباس اسماعيل12399

125دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرحاتم شيحان زوير533760

غام كاظم عليوي344961 126دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكررصر

127دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد غافل رحيم59280

128دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد حمزه عباس59044

129دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرعادل شاكر هاشم2682

130دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكركاظم عماد جاسم12414

131دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرميثم محمدحسن عباس12405

132إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي فاضل حسن413939

133إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد صباح سوادي100676

134إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد ثائر محمد65209

135إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكراركان خضير شلتاغ59621

غام موجي جبار413798 136إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكررصر

137إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرخضر عزيز سلمان345066

ر سالم جساب2620 138إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرحسير

ر542031  علي حسير
ر 139إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرحسير

140إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرايمن عقيل يوسف413774

141إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرحسن عبدالكاظم حسن533826

142إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد ثابت عبدزيد533810

143إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمهدي عزيز سلمان344786

144إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمسلم عقيل كامل98889

145إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمثنر كريم كاظم345020

146إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرامير داخل حمزة541843

147إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكررفعت سعد رفعت533823

148إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرسجاد كريم عباس63308

149إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي كامل نعمان12397

ر عبدمسلم مهدي5 150إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرحسير

ر بدر65254 151إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد حسير

152إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرعباس كاظم عباس100803



153إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمرتضر كريم كاظم256945

154إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمرتضر عادل عبدالكاظم542009

ي345007 155إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمنتظر خالد ناج 

156إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرقاسم حيدر رزاق64975

ر كاظم258236 157إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي حسير

158إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمنتظر كريم هادي99333

159إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرزيد عادل عباس478598

160إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرسجاد علي عبدالكاظم63232

ر541826 161إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرياش عدنان حسير

162إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد قاسم عمران533819

163إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمصطفر محمد جواد57826

164إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد فارس عطية100670

165إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد نعمة حميد12380

166إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرامير عبدالزهرة شهيد259254

167إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرحيدر حاكم كريم76050

168إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي نعمان محمدرضا64594

169إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرامير احمد عبيد542012

ر سعد هادي100965 170إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرحسير

ر96388 ر صاحب حسير 171إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرحسير

172إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرسيف الدين حمزة شهيد66647

173إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمصطفر صادق علوان100650

174إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرصالح عبدعلي نعمان63859

175إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرسجاد جواد خيون12392

176إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمنتظر ماجد رحمن549202

177إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرليث محمود عبدزيد78296

178إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرعقيل مسلم كاظم8

179إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي كريم عباس64488

180إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد غياث كريم533753

ر جاسم محمد96226 181إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرحسير

182إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرحسن رسول حسن259242

183إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرحسن رحيم عبدزيد334823

184إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكركرار نوفل وحيد345051

185إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرحيدر محمد عبدالكاظم100898

186إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرعمار محمد طالب64815

187إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمصطفر منعم حميد533775

ي جي 59420
188إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد غنر

189إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمقتدى محمد هادي2792

ر64236 190إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرطارق موس حسير

191إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمسلم فيصل سوادي67953

192إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرقحطان عدنان عبدالرسول263279

193إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي سالم جاسم12396

غام عزيز رسول63969 194إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكررصر

195إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمدباقر حميد هادي520078

ر مزهر533828 196إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي حسير

197إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكركرار حيدر عبدالسادة533765

198إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرحيدر رسول حسن259215

199إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرحيدر عدنان عباس542038



200إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمصطفر عماد عبيد257766

201إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمحسن علي محسن65157

202إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرامير باسم محمد344758

203إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكركرار هادي كاظم76462

204إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمدالصادق فارس خليل345042

205إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرعباس كاظم كريم542021

206إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرباقر محمد خضير12383

207إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرحمزة كريم جي 344945

208إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرامير فرحان جالب217552

209إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي اديب عواد12395

210إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرعالء خضير شلتاغ217599

ر533814 211إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرعبدهللا حيدر عبدالحسير

212إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمرتضر عبدالسادة بخيت65610

213إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد قاسم نعمة67894

214إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرامير احمد هادي12382

 زهير عزيز77745
215إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمصطفر

216إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرحيدر هادي كاظم78221

217إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرغيث محمدحسن عباس12398

218إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرفرقان كاظم عوجة2694

ر عبدالكاظم12400 219إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرقاسم حسير

220إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرزيد امجد رحيم97105

ر259304 221إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد محمد حسير

222إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي حيدر طارش67771

223إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمرتضر جابر موس539034

ر12403 224إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمرتضر جعفر عبدالحسير

225إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرزيد علي حياوي345049

226إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمصطفر كريم كاظم345014

227إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد فليح جبار77840

228إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد عبود عناد257800

229إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي نوفل وحيد345024

ر حيدر مسيلم520119 230إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرحسير

231إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد غافل رحيم344980

 جاسم جي 533808
232إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمصطفر

233إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمصطفر ابراهيم عباس533756

234إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرليث محمد عبود77550

235إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمدباقر عبدالعزيز عبداالله67924

ر علوان258255 236إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرعلي حسير

237إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرمرتضر حسن هادي98729

238إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرسجاد فاضل كاظم97175

239إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرحسن عدنان شاوي78197

240إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرزيد محمد صاحب344948

241بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمقتاد فاضل محمد2853

ر عبد256964 242بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد حسير

243بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرميثم مهدي عباس406022

244بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعالوي عبدزيد كاظم67810

245بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرياش عبدالرسول شياع345045

246بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعزت هادي حمزة97737



247بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرسامي كامل شبالوي520062

248بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرسليم صباح هاشم2664

249بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفذكرعباس شاكر احمد259091

250دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرحيدر رزاق عبيد100915

251دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكراحمد بلعوط نارص58906

252دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرعقيل لفته نجم97773

253دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرعدنان حميد مجيد97555

ر طالب عبيد12375 254دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرحسنير

255دبلوم3عمار بن ياش23653النجفذكرمحمد عبود محسن76960

256إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرعباس عبود كريم258314

257إعدادية3عمار بن ياش23653النجفذكرجالل جبار محمد77940

1ماجستير3عمار بن ياش23653النجفأننىشيماء ناظم عبد344957

ر هادي405607 ر حسير 2ماجستير3عمار بن ياش23653النجفأننىامالبنير

3ماجستير3عمار بن ياش23653النجفأننىسناء عبد كريم519888

4بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىزهرة عباس حمادي259404

5بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىنرسين حسون كاظم58118

6بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىاسيل عقيل يوسف477940

7بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىسعاد جواد محمد97291

8بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىنجيحه جاسم جدي12406

ى رشيد جواد78163 9بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىبرسر

10بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىسعاد محسن مجيد78264

11بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىازهار سلمان هاشم87751

ي257916
12بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىفضيلة محمد بانر

االء مجيد علي78151
13بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننى

ر539929 14بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىزينب سلمان حسير

15بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىامل عباس حمادي259329

16بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىهناء عطية تعبان344819

17بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىرفاة فليح حسن259398

ر256921 18بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىناهدة محمد حسير

19بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىنور حميد هادي520040

20بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىكفاية هادي عطية65099

21بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىحال عبداالمير عبدالحمزة6

ر صبار258042 22بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىفائزة عبدالحسير

23بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىايناس ياش كاظم88065

ي559424
ر
24بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىاري    ج غانم كاق

25بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىشيماء محمد عاجل63750

غصون عبدالكريم محمدعلي345057
26بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننى

27بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىسناء حسن مشعل522802

28بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىنور حيدر رزاق256903

29بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىسارة شاكر مهدي63095

30بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىزينب داخل كاظم519371

31بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىرجاء نضال كامل478602

32بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىاشتياق شاكر صالح519380

قبيلة زكي نجم12413
33بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننى

34بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىنجود جاسم صالح256917

35بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىنور مالك محمد58425

36دبلوم3عمار بن ياش23653النجفأننىحميدة موس رحوم78204



37دبلوم3عمار بن ياش23653النجفأننىماثر حسن عليوي216838

38دبلوم3عمار بن ياش23653النجفأننىوفاء محمد خضير58740

39دبلوم3عمار بن ياش23653النجفأننىشهد كاظم عليوي541998

40دبلوم3عمار بن ياش23653النجفأننىمريم عبدالمجيد احمد344755

41دبلوم3عمار بن ياش23653النجفأننىزينب عبدمسلم عيدان2637

42دبلوم3عمار بن ياش23653النجفأننىفاطمة عبدمسلم عيدان2697

43دبلوم3عمار بن ياش23653النجفأننىوالء احمد نارص519894

44دبلوم3عمار بن ياش23653النجفأننىفرقان مسلم عبيد93623

45دبلوم3عمار بن ياش23653النجفأننىزينب رياض عباس12390

46إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىسحر عزيز كرو63415

47إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىحنان عيدان شدهان554952

48إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىدعاء كاظم مهدي12385

49إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىنور هادي عباس257063

50إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىاشاء رحيم خرباط87871

ر عبيد259340 1ماجستير3عمار بن ياش23653النجفأننىثناء عبدالحسير

ر محسن519481 2ماجستير3عمار بن ياش23653النجفأننىسجا حسير

 محمدعلي519264
ر 3ماجستير3عمار بن ياش23653النجفأننىنورالهدى حسنير

4ماجستير3عمار بن ياش23653النجفأننىرجاء عبدالعباس مهوس259387

5ماجستير3عمار بن ياش23653النجفأننىمنار عباس محمد344989

6ماجستير3عمار بن ياش23653النجفأننىكوثر كاظم عطية100712

ر هادي344946 7بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىرقية حسير

ر345003 8بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىنبا عالء حسير

9بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىدعاء فاضل كاظم100882

10بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىزهراءالبتول ماجد رفش12388

ر عمران78253 11بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىزينب تحسير

12بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىفرح حمود عباس77022

13بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىشهد كريم هادي217532

14بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىنور رحيم فضالة58315

نور علي عبدزيد257390
15بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننى

16بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىدنيا حميد عبيد78228

17بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىنرسين علي حسن344905

18بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىانعام جاسم ابراهيم60989

ر محمد عبدالحسن93805 19بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىصفير

20بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىزهراء فليح جبار77872

ر فارس حسن345032 21بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىبنير

22بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىهبة تحرير عمران520090

23بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىصفية عقيل هادي525513

24بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىرباب فليح حسن389040

25بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىنور نعمان محمدرضا58526

ر عبد كريم12374 26بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىبنير

ر كاظم259409 27بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىعال حسير

ين فاضل مهدي97387 28بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىشير

مها حازم تركي77597
29بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننى

ر عيدان وحيد406103 30بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىحنير

31بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىحوراء جاسم محمد100936

32بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىفدك حسن مزيد258010

ر كريم جي 62016 33بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىحنير



ر خضير344907 34بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىنور حسير

35بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىاشاء فرحان جالب519441

ر344926 36بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىاشاء فائز عبدالحسير

حوراء سامي زين344825
37بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننى

بتول سامي زين344829
38بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننى

39بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىرانيا عبدالسادة بخيت62743

40بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىاالء حامد سعدون87892

41بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىدعاء قاسم محمد12377

42بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىانتصار حسن عبدالزهرة256977

43بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىاسماء عصام عبيد520016

44بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىغيداء حميد رشيد100731

45بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىحوراء محمد جواد2631

46بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىنضال مصلح مهدي58234

ر عمران7 47بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىزهراء تحسير

ي405427
ر
48بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىغدير غانم كاق

49بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىسحر سالم جساب2643

50بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىفاطمة رحيم عبدالكاظم194915

51بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىدنيا جاسم ابراهيم62700

52بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىفاطمة عباس حسن77082

53بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىاسيل كريم جي 59690

54بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىزينب كامل صوي    ح216815

55بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىفاطمة عامر وحيد12379

56بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىغيداء كاظم صبيح67838

57بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىداليا محمد عبداليمة519532

58بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىصابرين طالب صكبان77253

59بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىرغد قاسم نعمة516977

60بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىابرار صباح نعمة12372

61بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىزينب وزير عبد550714

ر هاتف زغير344865 62بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىحنير

63بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىرقية حمود عبد259189

64بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىكوثر لطيف كريم541861

65بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىرفل محمد عباس480107

ر ثابت حسون12376 66بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىحنير

67بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىجنان كريم تكليف61137

68بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىفرقان قحطان خماط344738

69بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىرجاء كاظم محمد12386

70بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىهدير اياد كاظم99694

71بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىعلياء سعد عزيز519761

72بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىهدى رحمن غانم404558

ر محمد عبداليمه519536 73بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىحنير

74بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىكريمة عناد جياد2700

75بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىايمان كريم تكليف2609

76بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىايمان جميل عبيد519575

77بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىسارة شهيب جابر63161

ر53257 78بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىسخ  عبداالمير حسير

ر ساجت519931 79بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىبان حسير

ر عبد99700 80بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىنرسين حسير



ي519448 81بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىمريم قيس ناج 

82بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىندى فالح مهدي77690

ر شاكر عبدهللا77957 83بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىحنير

84بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىحوراء محمد حمزة259233

85دبلوم3عمار بن ياش23653النجفأننىابابيل فارس عطية541823

86دبلوم3عمار بن ياش23653النجفأننىعذراء جواد كاظم194898

87دبلوم3عمار بن ياش23653النجفأننىزينب عالوي عبدالزهرة525717

ر100843 88دبلوم3عمار بن ياش23653النجفأننىزهراء حمزة حسير

ر حمزة جابر95306 89دبلوم3عمار بن ياش23653النجفأننىبنير

90دبلوم3عمار بن ياش23653النجفأننىايمان كاظم محسن88034

91دبلوم3عمار بن ياش23653النجفأننىمريم محمد جواد517084

92دبلوم3عمار بن ياش23653النجفأننىشيماء عبدالزهرة محمد66663

93دبلوم3عمار بن ياش23653النجفأننىتغريد رزاق جواد541888

94دبلوم3عمار بن ياش23653النجفأننىزهراء عبدمسلم مهدي62898

انفال مهدي علي61029
95دبلوم3عمار بن ياش23653النجفأننى

96دبلوم3عمار بن ياش23653النجفأننىزهراء كريم رسول257045

97دبلوم3عمار بن ياش23653النجفأننىوجدان ماجد رفش17400

ي عبدمسلم عيدان345055
ر
98دبلوم3عمار بن ياش23653النجفأننىكاق

99إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىفرقان كريم تكليف97972

100إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىتبارك محمد حسن12384

101إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىنرجس جاسم محمد478577

102إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىنور جواد مالك99599

103إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىسخ  رائد مالك12393

ي سوادي345065
104إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىشهباء سانر

ر هندي112674 105إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىشيماء حسير

ر جواد مالك548704 106إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىحنير

ق احمد عبد542032 107إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىاستي 

108إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىهدى هادي عباس257052

109إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىزهراء عبداالمير رضا525459

ر345034 110إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىالبتول فائز عبدالحسير

111إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىفاطمة شلتاغ خشان520085

اس حميد عبداالمير542018 112إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىني 

113إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىنرجس مهدي صالح12407

ر هادي405582 114إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىفاطمة حسير

ر جاسم96813 115إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىزهراء حسير

116إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىمنار بالسم محمد257714

117إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىشميم صباح سوادي63557

ر منصور كاظم478624 118إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىحنير

119إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىزهراء كامل نعمان12387

120إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىرسل احمد نارص520156

ر كاظم عبد61085 121إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىبنير

122إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىفاطمة حسون عبود520008

ر هادي413946 123إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىنورالهدى حسير

124إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىزينب كاظم عطية520022

125إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىمروة كاظم عطية98787

126إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىدعاء سعد كزار520029

ر عيدان وحيد413851 127إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىبنير



128إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىفاطمة محمود عباس64909

129إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىرنا حمزة علوان78238

130إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىزهراء وليد جساب2632

ر ساجت522057 131إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىحنان حسير

ر عبدالكريم344910 132إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىنورالهدى ياسير

ر259268 133إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىاشاء محمد حسير

134إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىغفران طالب صكبان258084

135إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىزهراء ماجد حميد66618

136إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىزينب عبدالرحيم محمد552537

137إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىزينب محمد حسن12391

138إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىحوراء ثعبان تكليف78215

اساور عبدزيد علي87812
139إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننى

ر هادي413953 140إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىرملة حسير

ر سعيد518884 141إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىاسماء حسير

142إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىاقبال حسن هاشم60622

143إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىختام حسن هاشم62516

144إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىزهراء اسعد عبدزيد78247

145إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىزينب شاكر مهدي63011

ر كاظم عبد95404 146إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىبنير

ر عبدالحر مرزوك521805 147إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىبنير

148إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىسخ  غانم راهي259129

149بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىثناء وحيد رشيد519487

150بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىمنر عصواد عودة519389

151بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىاغصان طالب جي 541902

152بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىبيداء جاسم محمد12408

153بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىوفاء جواد كاظم344991

154بكالوريوس3عمار بن ياش23653النجفأننىرجاء عبدالكاظم عبد77322

ر66606 155إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىرزيقة حسن حسير

156إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىامنة شاكر عبد60844

157إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىوفاء عزيز عجىمي76862

158إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىحميدة كريم موس61831

ان جي  عبود413872 159إعدادية3عمار بن ياش23653النجفأننىنير


